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ARISZTOTELÉSZ POÉTIKÁJA ÉS MAGYAR FORDÍTÁSA* 

Arisztotelész Poétikájában az irodalomtudomány nem egy alapkérdését fogalmazta meg, és 
kérdései éppúgy, mint válaszai, nagymértékben meghatározták a tudományág későbbi fejlődését. Az 
Arisztotelészre történő hivatkozás mind a mai napig a legerősebb tekintélyérvek közé tartozik az 
irodalomtudományi gyakorlatban. Ugyanakkor az irodalomtudomány művelői között egyre kevesebb 
a görög nyelvet ismerők száma, a hivatkozás egyre inkább fordítások alapján történik. Ezért igen 
fontos, hogy a lehető legpontosabb fordítással rendelkezzünk. 

A következőkben kísérletet teszünk Arisztotelész néhány nézetének rekonstruálására, majd 
megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy a rendelkezésre álló legjobb magyar fordítás - Sarkady Jánosé -
mennyire támasztja alá munkánkat. Az eredményt előlegezve: a rekonstrukció és a fordítás össze
vetéséből ellentmondások születnek. A végső kérdés: meg lehet-e szüntetni az ellentmondásokat a 
magyar fordítás pontosabbá tételével? Vagy a rekonstrukció hibás? 

Abból indulunk ki, hogy milyen összefüggésben vizsgálja Arisztotelész a 'mi az irodalom' kérdését. 
Arisztotelész az irodalmi szövegeket más szövegektől a szövegeknek a valósághoz való viszonya alapján 
választja el. Éspedig oly módon, hogy feltételezi: vannak szövegek, amelyek a valóságot mint egyedi 
tényállásokból felépülő világot utánozzák, és vannak szövegek, amelyek - bár ugyancsak egyedi 
tényállások építik fel szövegvilágukat — a valóságra vonatkozó általánosról szólnak. 

Ha a szövegvilág cselekvő személyek világa, és a szövegvilágot létrehozó szöveg az első típushoz 
tartozik, akkor történetírói a szöveg, ha pedig a másodikhoz, akkor irodalmi, közelebbről epikai vagy 
drámai műnemhez tartozó. Vagyis: „a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig az egyedi 
eseteket mondja el." (Arisztotelész: Poétika, Magyar Helikon, 1974. p. 23. A következőkben idézetek 
esetén ennek a kiadásnak az oldalszámait adjuk meg. Itt jegyezzük meg, hogy Arisztotelész poétika
elméletének rekonstruálásához felhasználtuk még HUNFALVY - Aristoteles* könyve a' költészetről, 
Buda, 1846- és GERÉB -Aristoteles Poétikája, Bp., 1891 - fordítását, valamint több idegen nyelvű 
fordítást. Az utóbbiak közül legtöbb esetben Olof GIGON munkáját - Aristoteles: Poetik, Stuttgart, 
1961. Az elmélet és a fordítások ellenőrzése a kérdéses terminusokra vonatkozóan a G.Christ által 
kiadott görög szöveg alapján - Aristoteles de Arte Poetica, Leipzig: B. G. Teubner, 1913. p. 48. - és. 
Makk Ferenc segítségével történt, akinek fáradozásait itt is megköszönjük. A szakirodalmat Ingmar 
DÜRING: Arisotételes. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg, 1966. c. könyvéből 
tekintettük át.) 

Az egyedi és az általános szétválasztása a Poétika IX. fejezetében igen egyszerűen, egy példa 
segítségével történik. Eszerint „egyedi ( . . . ) az, hogy például mit tett ténylegesen Alkibiadész, vagy 
milyen élményben volt része." Általános ezzel szemben az, ha egy bizonyos ember „a valószínűség 
vagy a szükségszerűség szerint" cselekszik (22). 

Az egyszerű szétválasztás azonban nem problémamentes. Hiszen nem valószínű-e mindén, ami 
ténylegesen megtörténik, s ebben az értelemben egyúttal nem szükségszerű is? 

Ha igennel felelünk erre a kérdésre, akkor a történetírást nem választhatjuk el az irodalomtól. így 
minden történetírói szöveg irodalmi szöveg lesz, s csak a nem történeti szövegeket kellene megvizsgál
nunk abból a szempontból, hogy az „általánosról" szólnak-e vagy sem. Ez az eredmény azonban aligha 
felel meg az arisztotelészi intenciónak, mert szerinte sem a valószínű, sem a szükségszerű nem elenged
hetetlen tulajdonsága minden megtörténtnek. Csak lehetséges tulajdonsága, amennyiben „némely 
megtörtént eseménynél semmi akadálya sincs, hogy olyan legyen, amilyen a valószínűség alapján 
lenne". (23) Ha azonban nem minden megtörtént valószínű és vagy szükségszerű, akkor mj a valószínű 
és nem valószínű valamint a szükségszerű és nem szükségszerű kritérium-, amely egyben Arisztotelész
nél az irodalom és a nemirodalom kritériumaként is szerepel. Közelebb kerülünk a válaszhoz, ha meg
vizsgáljuk, hogy milyen összefüggésben kerül sor az egyes és az általános bevezetésére, az előbbit 
megfeleltetve az esetlegessel, pusztán lehetségessel, az utóbbit pedig a valószínűvel ésjvagy szükség
szerűvel. 

*A Verstani és Stilisztikai Munkabizottság 1977. december 6-i ülésén elhangzott előadás. 
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Először szeretnénk emlékeztetni a Poétika felépítésére. A XXVI fejezet négy fő részre osztható. 
Az első öt fejezetben, vagyis az első fő részben a költészet meghatározására és osztályozására szolgáló 
kategóriák bevezetése történik meg, valamint szó van a költészet kialakulásáról. A második fő résznek 
a tragédia kapcsán kifejtett nézeteket tekinthetjük, vagyis a Vl-tól a XXII. fejezetig tartó részét. A 
harmadik fő részt az eposzról szóló XXIII. és XXIV. fejezet alkotja. Végül az utolsó két fejez»t 
hegyedik főrészként az irodalmi kritikáról szól. 

A tagozódás vizsgálata két meglepő észrevételhez vezet. Első észrevételünk, hogy az irodalom és 
nemirodalom megkülönböztetése az egyedi és az általános segítségével nem az első, hanem a második 
fő részben történik. Másodszor feltűnhet az is, hogy a tragédiát tárgyaló második főrész - a.Poétika 
felépítésének logikussága, valamint a tragédia és az epika szempontjából megállapítható zártsága 
mellett - müyen aránytalanul hosszú: 17 elméleti fejezet szól a tragédiáról és csak kettő az eposzról! 
Közelebbről megvizsgálva a kérdést kiderül, hogy a terjedelemben mutatkozó aránytalanság egy sajátos 
tárgyalásmód következményeként jelentkezik. Arisztotelész ugyanis hat szempontból támaszt követel
ményeket a művészi értékesség érdekében a drámát reprezentáló tragédiával, és négy szempontból az 
epikát képviselő eposszal szemben. Vagyis annyi szempontból, ahány alkotó része van az egyes mű-
nemekhez tartozó műveknek. Az eposzt alkotó négy rész azonban megegyezik a drámát alkotó négy 
résszel - ezek: (1) a történet, (2) a szereplők jellemei, (3) a szereplők gondolkodásmódja, (4) a 
nyelvezet - , ezért alkotórészeiket tekintve különbség a két műnem között csak annyiban van, 
amennyiben az epikából a dráma két része: (5) a színpadra állítás és (6) a zene hiányzik. A tragédiák és 
az eposzok azonban nemcsak részben ugyanazokból a szempontokból ítélendők meg, hanem a 
művészileg értékes tragédiának és eposznak az adott szempontokból ugyanazoknak a poétikai 
követelményeknek is kell megfelelniük. A követelmények kielégítésében csupán az utánzás eltérő 
módjából és az utánzás részben eltérő eszközeiből adódóan mutatkozik meg bizonyos különbség 
közöttük. ezért", mondja Arisztotelész közvetlenül a tragédia említett hat szempontból történő 
tárgyalásának megkezdése előtt, „aki a tragédiáról tudja, hogy értékes-e vagy gyenge, meg tudja ítélni 
az eposzokat is. Mert ami megvan az eposzban, az megvan a tragédiában is; de ami az utóbbiban van 
meg, az nincs meg mind az eposzban." (14) S ezért, folytathatjuk Arisztotelész gondolatmenetét, 
elegendő a tragédia kapcsán a jól megszerkesztett történetről, a jól megalkotott jellemekről, a jól 
felépített gondolkodásmódról és a jól megválasztott nyelvezetről beszélni, mert az absztrakció bizo
nyos szintjén ugyanez vonatkozik az eposzra is. így elegendő a Poétikában Arisztotelész számára a 
művészileg értékes eposz bemutatására csupán két fejezet, mert az nem tartalmaz mást, mint emlékez
tetőt ezekre a tényekre, valamint demonstrációs célú irodalomtörténeti anyagot. Ezek alapján a 
második részt a továbbiakban nem pusztán a tragédiát tárgyaló résznek tekintjük, hanem a történettel, 
jellemekkel, gondolkodásmóddal, nyelvezettel rendelkező irodalmi művek alkotó részeire vonatkozó 
követelményeket kifejtő résznek, amelyben még utalás történik a színpadra állítás és a zene dráma-
specifikus problémáira is. 

Mindezek után az sem meglepő, hogy az irodalmat a nemirodalomtól elválasztó IX. fejezet a 
Poétika második fő részében van. (Csak annyi megszorítással kell élnünk, hogy ezzel az is tételeződik, 
hogy minden irodalmi mű rendelkezik történettel. Hogy ezzel a feltételezéssel az irodalom fogalmát 
Arisztotelész szükségtelenül leszűkítette-e a dráma és az epika műnemére vagy sem, jelen össze
függésben nem kívánunk foglalkozni, bár ez is egy érdekes kérdése a Poétikának.) A második fő 
részben levő VII. fejezetben kerül sor ugyanis a dráma és az epika Arisztotelész szerint legfontosabb 
alkotó részével, a történettel szemben támasztott követelmények megfogalmazására, s a következő két 
fejezet, a VIII. és a IX. azokkal a félreértési lehetőségekkel foglalkozik, amelyek a VII. fejezetben 
kifejtettekkel kapcsolatban felmerülhetnek. 

Arisztotelész szerint csak akkor lehet művészileg értékes vagyis szép egy irodalmi alkotás története, 
ha a történet mint részekből, eseményekből álló egész kielégít két követelményt. Az egyik követel
mény: az egészt képező részek legyenek rendezettek. A másik: legyen az egésznek megfelelő nagysága. 
Az utóbbi követelmény kielégítéséről csak a befogadóra vonatkoztatva és a befogadás körülményeinek 
figyelembevételével lehet megállapítást tenni. Arisztotelész szerint ugyanis a történet akkor megfelelő 
terjedelmű, ha a befogadó képes azt - már vagy még - részekből álló egészként felfogni. Nehezebb 
ezen belül a befogadónak arra válaszolni, mikor tekintse a történetet egésznek és mi legyen a rendezés 
elve. 
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Gondolhatná a befogadó, hogy egy történet akkor képez egészet, ha egy személyről szól. A VIII. 
fejezetben azt fejti ki Arisztotelész, hogy ez a felfogás téves. Sok minden megtörténhet egy emberrel 
anélkül, hogy az egyes események a valószínűség vagy a szükségszerűség alapján kapcsolódnának össze. 
De az is előfordulhat, hogy egy személlyel történő események több egészet is képeznek, s ekkor ezért 
volna helytelen a történet egészét megteremtő tényezőnek a személyt tekintem. 

Azt is gondolhatná a befogadó, hogy a rendező elvet maga az objektív valóság képezi, abban az 
értelemben, hogy az irodalmi szöveg története a megtörténtet utánozza. A IX. fejezetben azonban épp 
azt fejti ki Arisztotelész, Ihogy ez a felfogás is téves. Mert „nem az a költő feladata, hogy valóban 
megtörtént eseményeket mondjon el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhetnek és lehetségesek." 
(22) Miközben látjuk, hogy Arisztotelész szembeállítja a megtörténtet a megtörténhetővel, oly módon, 
hogy nem tekint minden megtörténtet a „valószínűség vagy a szükségszerűség alapján" (22) megtörtén-
hetőnek és lehetségesnek, visszakanyarodunk ahhoz a problémához, amelyből kiindultunk: az irodalmi 
szöveg és az objektív valóság viszonyának problémájához. De most már azt is látjuk, hogy a kérdés a 
Poétikában milyen összefüggésben merül fél, és hol kereshető a válasz. A VII. fejezetben, hiszen ennek 
a fejezetnek magyarázó kiegészítése a IX. Itt kaphatunk választ arra, hogy az egyedi eseményeket 
összekapcsoló irodalmi történet mikor fejezi ki a valószínűt vagy szükségszerűt, az általánost. 

Első közelítésben azt mondhatjuk Arisztotelésszel, hogy akkor, ha a történet egyedi események 
összekapcsolása segítségével olyasvalamit utánoz, amely maga is rendelkezik a kérdéses tulajdonsággal. 
Ezt az 'olyasvalamit' Arisztotelész cselekménynek nevezi. Ezzel még nem történt más, mint a kérdés 
átvitele az irodalmi történet szintjéről a cselekmény szintjére. Ez az átvitel azonban igen fontos lesz, ha 
emlékezünk a VIII. és IX. fejezetből arra, hogy a cselekmény ontológiai helye nem feltétlenül az 
objektív valóság, hiszen míg a cselekmény mindig rendelkezik a valószínű vagy szükségszerű, az 
általánost kifejező tulajdonságával, addig az objektív valóságban lejátszódó események nem mindig. 
Amíg az irodalmi történet az objektív valóságból vett események összekapcsolódásával utánozza a 
cselekményt, maga a cselekmény nem feltétlenül az objektív világban, hanem csupán egy lehetséges 
világban játszódik le. 

A fenti értelemben lehetséges világra az jellemző, hogy benne a lejátszódó cselekmény, mint már 
említettük, mindig bizonyos terjedelmű egészet alkot: teljes és lezárt. Teljes és lezárt pedig akkor, ha 
rendezett a kezdet, közép és vég tekintetében a szükségszerűség vagy valószínűség alapján, vagyis 
szabályozott olyan szabályok segítségével, amelyek nemcsak egyetlenegy lehetséges világban érvénye
sek vagy lehetnek érvényesek - s ezért általánosak. 

Az irodalmi történet által utánzott lehetséges világ és objektív világunk közötti kapcsolat tehát az 
általános szintjén, vagyis azoknak a szabályoknak a szintjén jön létre, amelyek az utánzott lehetséges 
világban érvényesek és az objektív világban vagy érvényesek vagy - bizonyos feltételek megteremtődé-
sével - érvényesek lehetnek. 

Bár Arisztotelész nem vezeti be kifejezetten a lehetséges világok fogalmát, ezt implikálja nemcsak a 
lehetséges történet és a teljes és befejezett cselekmény fogalma, hanem az irodalmi szövegek arisztote
lészi osztályozása is. Az egyik felosztás kritériuma ugyanis nem más, mint az irodalmi művek által 
utánzott lehetséges világok és a befogadó aktuális világa közötti viszony. Közelebbről az, hogy a 
cselekményt meghatározó erkölcsi normák azonosak, jobbak vagy rosszabbak-^ a befogadó objektív 
világában megvalósulóknál. 

Az elmondottakból belátható, hogy az irodalmi történetek valóságra vonatkoztatásának feltétele 
az, hogy ismerjük azokat a szabályokat, amelyek az utánzott cselekményt rendezik, vagyis az 
irodalommal való foglalkozás első fázisa a rendező szabályok felfedése. 

A fordításra vonatkozólag nyilvánvaló, hogy a rekonstrukció értelmében Arisztotelész számára a 
történet, cselekmény és esemény szavak terminusok. Ha azonban a fordításban megvizsgáljuk azokat a 
helyeket, ahol arról van szó, hogy valami valamit utánoz, illetve hogy valami összekapcsolása valamit 
eredményez, különböző kifejezésekkel találkozunk. (És ez érvényes nemcsak a vizsgált Sarkady-fordí-
tásra, hanem - különböző mértékben - az általunk ismert valamennyi Poeft'faz-fordításra.) íme 
néhány példa: 

„A tragédia tehát komoly, befejezett és meghatározott terjedelmű cselekmény utánzása" 
. . . VI. fej. - (14k) „A cselekedet utánzása a történet; történetnek itt a cselekmények összekapcsoló
dását nevezem"... VI. fej. - (15) „A legfontosabb ezek közül [a tragédia alkotó elemei közül] a 
tettek összekapcsolása, mert a tragédia nem az emberek, hanem a tettek és az élet utánzása." VI. fej. -
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(16) „A cselekedetek - vagyis a történet - a tragédia célja" . . . VI. fej. - (16) „ ( . . . } ha van benne 
(a tragédiában} történet, azaz a cselekedetek összekapcsolása." VI. fej. - (17) „ [ . . . ] a kezdó'költök 
eló'bb tudnak a nyelv és a jellemek tekintetében sikeresen alkotni, mint cselekményt szerkesz
teni" . . . VI. fej. - (17) „Hiszen a tragédia cselekvés utánzása" . . . VI. fej. - (17) „ [ . . . J beszéljünk 
most már arról, milyennek kell lennie a cselekmény összekapcsolásának" . . . VII. fej. - (18) „Megálla
pítottuk, hogy a tragédia befejezett és teljes cselekmény utánzata" . . . VII. fej. - (18) „ [ . . . ] ugyanis 
a történet, mivel cselekmény utánzása, egységes és teljes cselekményt utánozzon; a cselekmény 
részeinek pedig úgy kell összekapcsolódniuk, hogy egyetlen rész áttétele vagy elvétele nyomán 
szétessék és összezavarodjék az egész" . . . VII. fej. - (21) „A történetek egy része egyszerű, más része 
bonyolult, mivel a cselekedetek is - amelyeknek utánzásai a történetek - természetszerűleg ilyenek." 
X. fej. - (25) Megállapítható, hogy amit utánozni kell, az a fordításban hol a cselekmény, hol a 
cselekedet, hol a tettek, hol a cselekvés szóval van jelölve. A kérdéses szövegösszefüggésekben görögül 
azonban mindig ugyanaz a szó: a praxis olvasható Ugyanígy, amit össze kell kapcsolni, szerkeszteni, az 
a fordításban különböző szavakkal van visszaadva, cselekmény, cselekmény részei, cselekmények, 
tettek, cselekedetek, pedig a görögben mindig pragmata áll. 

Amit az összekapcsoltak, a „pragmák" alkotnak, az az idézett szövegrészekben a történet szóval 
van fordítva, mint ahogy a görög szövegben is minden esetben mythos található. A „cselekmény részét' 
VIIL fej. - (21) értelmező' fordítás azonban arra utal, hogy a fordító a mythost sem kezeli terminus
ként, s ezt a feltételezésünket megeró'síti az a tény, hogy találhatók olyan szöveghelyek, ahol a mythos 
mint a drámai és epikai művek fó' alkotó eleme, „tárgyául szolgáló elbeszélésnek" I. fej. - (5), „költött 
mesének" V. fej. - (13) illetve „cselekménynek" V. fej. - (14) van fordítva. 

Az arisztotelészi poétika könnyebb megértése érdekében javasoljuk, hogy a mű új kiadása esetén 
kerüljön sor a fordítás - szempontjainkat is figyelembe vevó' - átnézésére. Reméljük, hogy elkerül
hető, hogy azonos terminust különböző szövegösszefüggésekben különböző módon fordítsunk, de 
mindenképpen elkerülendő, hogy különböző terminusokat esetenként azonosan adjunk vissza. 

VITA 

Az előadást követően, hogy Németh G. Béla elnöki zárszavának szempontjait előre vegyük, vita 
folyt a bemutatott elméletrekonstrukció helyességéről, a Poétika jelentőségének függvényében lehetsé
ges céljairól s a fordítás problémáiról. Horváth Iván első hozzászólóként azt kérdezte, hogy lehet-e 
egyáltalán Arisztotelész elméletének rekonstrukciójáról beszélni, vagyis hiteles-e a ránk hagyomá
nyozott görög szöveg. Ritoók Zsigmond ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a Poétika szövege, mint 
Arisztotelész minden munkája, nem „kiadásra szánt" formában maradt ránk. A fennmaradt munkák a 
mester vagy tanítványai által készített előadási jegyzetek. Bár egyes filológusok szerint vannak 
betoldások a Poétikában, a lényeges részek vitán felül állóan Arisztotelész saját gondolatait tartalmaz
zák. Az előadó által interpretált részek hitelességét, ahogy ő tudja, a szakirodalomban senki se vonja 
kétségbe. Ami a rekonstrukciót és a ráépülő fordítás-kritikát illeti, Ritoók Zsigmond elmondta, hogy 
szakszövegek fordítása esetében állandó kérdést jelent az olyan szavak, kifejezések fordítása, melyek 
közhasznú szavak is, szakkifejezések is. Sok esetben ti. nehéz eldönteni, hogy az adott összefüggésben 
a szó terminus vagy köznapi értékű-e. Az előadó álláspontját azért tartja meggyőzőnek, mert nem a 
kérdéses helyek magyarázatából indul ki, hanem Arisztotelész egész gondolatmenetét vizsgálja. így 
állapítja meg, hogy melyek ennek sarkpontjai, s ebből vonja le következtetését arra vonatkozólag, hogy 
milyen összefüggésben milyen szavak terminus értékűek. Ez nem zárja ki azt, hogy ugyanezek a szavak 
más összefüggésben köznapi értékűek is lehetnek - ahogy a Poétikában pl. a pragma szó teljesen 
köznapi 'dolog' értelemben is használatos. Az előadó fejtegetéseit így nemcsak igen érdekesnek, hanem 
teljesen meggyőzőnek is tartotta. A magyar fordításban az elmélethez viszonyítva kimutatott követ
kezetlenségek természetesen nem egyedülállóak: az általa ismert német és francia fordításokban 
többé-kevésbé ugyanez található. A hibák nem azt mutatják, hogy ez vagy az a fordító nem tudott 
görögül, vagy felületes volt, hanem azt, hogy az előadó értelmezése - legalábbis a fordítók számára -
újszerű. 

Marót Miklós osztotta Ritoók Zsigmond véleményét és hangsúlyozta, hogy a Poétika fordítása 
elsősorban nem nyelvi kérdés, hanem a benne kifejtett elmélet gondos vizsgálatáé. Az elmélet 
megértését elmélyíthetjük, ha a Poétika egyes alapkategóriáit, amelyet az előadás is mint ilyeneket 

651 



emel ki, megkeressük és értelmezzük más arisztotelészi művekben is, illetve összevetjük más ókori 
gondolatrendszerek megfelelő kategóriáival. így például az Első Analitikában kifejtett modális logikai 
meggondolások alapján megerősíthető az előadás Poétika -értelmezésében tett kijelentés, mely szerint 
Arisztotelész - szemben állva a logika diodoroszi iskolájával - nem tekintett minden "megtörténtet 
szükségszerűnek. Arisztotelész gondolatrendszerének megismeréséhez nagyban hozzásegít, ha tudatá
ban vagyunk nemcsak az őt Platóntól elválasztó álláspontjának, hanem annak is, ami a két filozófust 
összeköti. Arisztotelész sok kérdésre Platónnál egyidőben, Platóntól nagymértékben függve kereste a 
választ. Poétikájának alapfogalmait is Platóntól vette, de azokat saját filozófiai rendszerére vonatkoz
tatva Platóntól eltérő véleményre jutott. így a platóni eredetű mimézis nála valószínűleg a kath' 
hekaston és a katholu szembenállás alapján érthető. Az elsődleges usiákból szellemi tevékenység, 
elvonatkoztatás révén alkothatjuk meg a másodlagos usiákat, az elsődleges usiak - tehát az egyedi, a 
konkrét létezők - fogalmait. A mimézis is valószínűleg az egyedi események „filozófiai" általánosí
tása, aktív szellemi cselekedet, melynek eredménye a dráma (vagy egyéb irodalmi alkotás) cselek
ménye, nem létezhet elvontan, csakis egy konkrét eseménysorban megtestesülve. 

Vígh Árpádot az előadás egy ponton nem győzte meg. A praxis értelmezéséről van szó. Nem tud 
állást foglalni abban a kérdésben, hogy poétikai szakkifejezés-e vagy sem. Bár Lausberg is ezt sugal
mazza, figyelembe veendő, hogy a Retorikában egyszer sem használatos ilyen értelemben, á Niko-
makhoszi etikában pedig azt a tudományfajtát jelöli, amely a társas együttélés szabályait vizsgálja; a 
praxis tudománya a politika és az etika. De a Poétikán belül maradva is megkérdőjelezhetők az előadó
nak a praxisról tett kijelentései, vagy legalábbis további kifejtést igényelnek. Ha az utánzást ugyanis 
szó szerint értelmezzük, vagyis lemásolást értünk rajta, akkor fel kell tételeznünk, hogy az eszményi 
praxis már az utánzás előtt is megvolt. De ki csinálta? Az előadó értelmezése túlságosan platoniszti-
kusan hangzik. Az eszményi cselekményt a művész nem másolta, hanem teremtette. A művész a 
természetet utánozza, mégpedig abban, hogy hozzá hasonlóan maga is létrehoz valamit: kiegészíti a 
teremtést - adott elemekből, adott körülmények között alkot valamit, ami még nem volt. Ami több 
mint az elemek halmaza, ami öntörvényű, sajátosan valószerű. 

Szőke György szerint az előadás által felvetett problémák nemcsak a magyar, de az általa ismert két 
orosz fordítással kapcsolatban is felvetődnek - kivéve a mythos kérdését, amelyet az orosz irodalom
elmélet - utalt itt Proppra - és fordítási gyakorlat terminusként kezel. A kommentárok azonban azt 
mutatják, hogy a terminusok közötti viszony az orosz szakirodalomban is tisztázatlan. Többek között 
ezért is fontosnak és meggyőzőnek tartja az előadó tisztázási kísérletét. 

Tamás Attila, Martinkó András és Szegedy-Maszák Mihály elsősorban abból a szempontból vizsgál
ták az előadást, hogy milyen jelentősége lehet az arisztotelészi elmélet helyes rekonstruálásának jelen
kori irodalomelméleti problémáink szempontjából. Tamás Attüa óvott attól, hogy vitatott kérdéseket 
Arisztotelész újrainterpretálásával és dogmaként való kezelésével próbáljuk eldönteni. Martinkó András 
osztotta Tamás Attila álláspontját, de hangot adott annak a nézetének is, hogy nem szabad nem észre 
venni - Arisztotelész nyilvánvaló tévedései ellenére sem - a Poétika szerzőjének néhány kérdésben 
megmutatkozó meglepő modernségét. Ilyen kérdéskör a műalkotás autonómiája, amit az előadás is 
tárgyalt. Szegedy-Maszák Mihály a Poétika máig példamutató - s talán még meg sem haladott -
metodikáját emelte ki, s rámutatott a mimézis probléma aktualitására az esztétikában (pl. S. T. 
Morawskinál). 

Csűri Károly szerint az előadót nem az a cél vezette, hogy „vissza Arisztotelészhez" jelszóval 
elforduljon napjaink irodalomelméletének eredményeitől, ellenkezőleg: hidat vert az első poétika és a 
legmodernebb elméletek közé, megmutatva, hogy az ismertebb új és legújabb narratív elméletek egy 
klasszikus kérdésre - és klasszikus megoldásával rokonítható módon - felelnek. A fordítás kérdése 
ebből a szempontból másodlagos, de frappánsan bizonyítja az elmélet rekonstrukciójának helyességét. 

A fordítási gyakorlatot érintő kérdésben ugyancsak többen nyilvánítottak véleményt, Ritoók 
Zsigmond technikai problémának tekintette, hogy egy újra átnézett Poérifca-fordításban az elmélet 
alapján terminusnak bizonyuló görög szavakat lehet-e, s ha igen, milyen azonos magyar szóval 
fordítani. Amennyiben ilyen magyar szavakat nem sikerül találni, úgy zárójelben helyes volna a görög 
szavakat minden esetben kitenni. A laikus olvasót ez nem zavarja, a szakembernek viszont nagy 
segítség. Marót Miklós szerint nem az a követelmény, hogy Arisztotelészt szó szerinti hűséggel 
fordítsuk, mint erre az arab recepcióban találunk példát, mert ez nem képes közvetíteni a szerzői 
gondolatot és erőszakot követ el a befogadó nyelven is. Ugyanígy a gyakorlat mutatta meg, hogy az 
ellenkező véglet sem helyes. Példa erre Halasy-Nagy Metafizika fordításában az usia következetlen 
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fordítása. A szöveg fordításakor mindig a kontextusból kell kiindulni, s az egymásra vonatkoztatott 
szavak rendszere alapján eldönteni, hogy az adott helyen a szó terminusként szerepel-e (s ekkor mindig 
a neki megfelelő terminussal fordítani), vagy egyszerűen közszóként, ez esetben a fordító ízlése lehet 
az átültetés alapvető meghatározója. 

Vígh Árpád üdvözölte, hogy az előadás pontosabb szövegkiadás iránti igéHyt fejezett ki. Korompay 
Jánossal együtt azon a véleményen volt, hogy nagy szükség lenne egy még hívebb, alaposan bevezetett 
és kommentált, esetleg kétnyelvű kiadásra. A Retorika is megérdemelne egy új fordítást, s olyan fontos 
művek, mint a Topika, magyarul egyáltalán nem érthetők el. 

Az előadó válaszában örömét fejezte ki, hogy nem talált vitatóra az a nézete, mely szerint a Poétika 
nemcsak a dráma, hanem hasonló mértékben az epika poétikája is. Köszönettel nyugtázta Ritoók 
Zsigmond, Marót Miklós és Szőke György egyetértő, de sok tanulságot is jelentő hozzászólását. Vígh 
Árpád megjegyzéseit annak bizonyítékául tekinti, hogy a praxist az előadásban rekonstruált 
értelemben Arisztotelész a Poétikán kívül nem használja terminusként. Ami a „ki csinálta a praxist"?-
kérdést illeti, az előadó reméli, hogy előadásából is kitetszik, hogy véleménye megegyezik Marót 
Miklóséval, aki szerint a praxis másodlagos usia, tehát absztrakció eredménye. Épp azoknak a 
törvényszerűségeknek az összessége, amelyek érvényrejutásával a műalkotás története több lesz, mint 
események rendezetlen halmaza. A platónizmus problémája akkor merül fel, ha azt kérdezzük: hol 
vannak ezek a szabályok. Arisztotelésszel együtt és Platónnál szemben azt mondjuk, hogy csak az 
elvonatkoztatásban. A „ki csinálta a praxist"? kérdése tehát számunkra így vetődik fel: ki 
vonatkoztatja el azokat a törvényszerűségeket, amelyek a történet -építkezésében érvényre jutnak? 
Arisztotelész azt sejteti: az író. Mi azt mondjuk: az író tudatosan vagy tudat alatt, esetleg sehogyan. És 
ugyanez vonatkozik az olvasóra is. De mindenképpen elvonatkoztatja az irodalom kutatója, így 
elsőként maga Arisztotelész, amikor drámákat és eposzokat elemez. A praxis tehát nem feltétlenül 
előzi meg időben a történetet, hanem csak logikailag. S így hasonlít a történet a természetre: 
számunkra mindkettő törvényeket „követve" alakul A Poétika jelentőségét a ma számára Csúri Károly 
értelmezése szerint látja. Ugyanakkor - bár a fordítás kérdése az Arisztotelésszel való foglalkozás 
esetén valóban másodlagos volt részére - úgy gondolja, hogy ezt a kérdést nem szabad a napirendről 
levenni. Reméli, hogy a fordító és a kiadó megvizsgálja azokat a javaslatokat, amelyek a 
hozzászólásokban e tekintetben elhangzottak. 

653 


