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A vizsgálat kiindulópontjául Bernáth Árpád Arisztotelész Poétikája és 
magyar fordítása e. előadása szolgált, mely a Verstani és Stilisztikai Munka-
bizottság 1977. december 6-i ülésén hangzott el, nyomtatásban pedig az Iro-
dalomtörténeti Közlemények 1979/5-6. számában jelent meg (648-653. p.). 

Bernáth Árpád ebben a tanulmányában többek közt rámutatott, hogy a 
Poétika eddigi magyar fordításaiban az Arisztotelész által terminusként al-
kalmazott műthosz, práxisz és prágma kifejezéseket a fordítók általában 
nem terminusként kezelték, ami abból derül ki, hogy ezeknek a szavaknak 
a helyén a magyar szövegben esetenként más-más kifejezést találunk. Ez 
pedig - mint Bernáth Árpád megjegyzi - „érvényes nemcsak a vizsgált 
Sarkady-fordításra, hanem - különböző mértékben - az általunk ismert va-
lamennyi Poétika-fordításra" (Bernáth, 1979;650.). 

Ez adta az ötletet, hogy megvizsgáljam, miképpen kezelték ezeket a ki-
fejezéseket a Poétika délszláv fordítói. 

Ilyen szempontból a délszláv területen létező fordítások mindegyikébe 
betekintettem, ami azt jelenti, hogy összesen hat Poétika járt kezemben: 

- Aristotelova Poétika (horvát nyelvre fordította Pavié, Ármin) Zágráb, 
1869; 

- Aristotel: Nauk o pjesnickom umijecu (horvát nyelvre fordította 
Kuzmié, Martin) Zágráb, 1912 (hasonmás kiadás: Zágráb, 1977); 

- Aristotel: O pesnickoj umetnosti (szerb nyelvre fordította Durié, 
Milos N.) Belgrád, 1988, 5. kiadás (előző kiadások: Bgd., 1935, 1948, 
1955, 1966); 

- Aristotel: Poétika (szlovén nyelvre fordította Gantar, Kajetan) Ljub-
ljana, 1982 (első kiadás: 1959); 
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- Aristotel: Za poetikata (macedón nyelvre fordította: Petrusevszki, 
Mihail D.) Szkopje, 1990 (első kiadás: 1979); 

- Aristotel: O pjesnickom umijecu (horvát nyelvre fordította: Dukát, 
Zdeslav) Zágráb, 1983. 

A FORDÍTÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN 

Mivel a klasszika-filológia nem területem, magukról a fordításokról ér-
demlegeset saját véleményemre támaszkodva nem mondhatnék. 

Amiből tehát kiindultam, a fordítók kommentárjai, jegyzetei, kísérő 
megjegyzései voltak, vagyis azt az alapállást vizsgáltam elsősorban, amely-
ről a fordítók egyes döntéseiket - s végsősoron egész müvüket - megindo-
kolták. 

Ilyen értelemben viszont a fordítói vélemények vonulatában három 
olyan fókusz emelkedett ki, mely köré a fordítás folyamatában felmerült 
problémák (illetve a Poétikáról kialakult nézetek) csoportosíthatók. Ezek: 

- a fordítók véleménye a Poétika szövegének hiányosságairól; 
- a fordítók véleménye a mímesziszröl (és a kátharsziszról); 
- a fordítók véleménye az egyes terminusokról és ennek kimutathatósá-

ga a fordítói kommentárokban, jegyzetekben. (A Poétika-nyújtotta termi-
nológiai problémák közül itt - mint már erre utaltam - a műthosz, a práxisz 
és a prágma kifejezések értelmezéséről lesz szó, pontosabban arról, aho-
gyan ezeket a terminusokat a fordítók kezelték és megindokolták.) 

1) A Poétika épségéről alkotott vélemények 

A Poétika szövegének autentikussága, teljessége, illetve hiányossága 
kapcsán a délszláv fordítók véleménye nem egységes. 

Abban a tekintetben, természetesen, mindnyájan egyetértenek, hogy a 
szöveg törzsanyaga Arisztotelésznek tulajdonítható, s abban is, hogy a Po-
étika szövegének ránk maradt korpuszában vannak olyan részek, melyek 
különböző okokból kifolyólag (szövegromlás, téves másolás, bclejavítás 
stb.) kétséget ébresztenek az értelmezőben és a fordítóban. Abban a tekin-
tetben azonban a vélemények már megoszlanak, hogy mekkora a töredékes-
ség foka, illetve vannak-e téves betoldások a szövegben, vagy sem. 

így a Poétika első délszláv fordítója (Ármin Pavié) még azon a vélemé-
nyen van, hogy a szöveg jelentős mértékben hiányos, sőt logikai követke-
zetlenségeket vél felfedezni benne, ezért Vahlenre és Suscmihlre hivatkoz-
va egészen addig terjeszti ki fordítói szabadságát, hogy az 5. fejezet első 
néhány sorát1 áthelyezi a fejezet végére, avval az indoklással, hogy a komé-
dia definíciója túl korán jelenik meg a szövegben, a tragédiától eltérően, 
melynek meghatározását történeti fejlődésének ismertetése előzi meg. 
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Dukát véleménye ezzel szemben az, hogy amit ezen a helyen olvasha-
tunk a Poétikában, inkább a nevetségesnek, a komikusnak a definíciója, 
mintsem a komédiájé, különösen pedig nem tekinthetjük az attikai ókomé-
dia meghatározásának. így - mint említi - Vahlen is, aki előbb (Pavichoz 
hasonlóan) ezt a részt a fejezet végére helyezte, később elállt ettől a megol-
dásától (Dukát, 1983;93). 

A Poétika töredékességének egyik fő érveként általában azt szokták fel-
hozni, hogy Arisztotelész a 6. fejezet elején előrebocsátja, hogy a „hexamé-
teres utánzó művészetről"2 és a komédiáról később lesz szó, holott ez a szö-
veg további részében csak részben valósul meg, a komédiáról írt rész (a 
Poétika „legendás" második könyve) ugyanis feltételezhetően megvolt, de 
elveszett. 

Ennek kapcsán említi meg Kajetan Gantar, a Poétika szlovén fordítója, 
hogy létezik egy töredék, melyet a szakirodalom Tractatus Coislinianus cí-
men tart számon, s melyben olvasható a komédiának egy definíciója, mely 
szerint „a komédia befejezett, nevetséges vagy szerencsétlen véletlenből fa-
kadó cselekvések formailag részekre bontott utánzása, nem elbeszélés útján, 
hanem úgy, hogy az emberek cselekednek, szórakoztatás és megnevettetés 
útján érvén el az indulatoktól való megtisztulást." (Gantar, 1982;43.) 

Gantar azonban azt is megemlíti, hogy a szakemberek nagy része ezt a 
töredéket valamely Arisztotelész-epigonnak tulajdonítja, mivel a szöveg 
többi része hiányolja az arisztotelészi gondolat mélységét (áthatóságát), 
mások viszont mégiscsak Arisztotelész nézeteinek bizonyos hatását vélik 
felfedezni benne, olyan formában, ahogyan azok a kései Peripatetikusok ha-
gyományában fennmaradtak (uo.). 

A fordítók közül a horvát Kuzmié van azon a véleményen, hogy alapta-
lanok azok a nézetek, melyek szerint a Poétika inkoherens alakban maradt 
ránk. Ő ugyanis a fennmaradt kéziratokból rekonstruálta a szöveget, s így 
szerinte a mű világossá vált mind részleteiben, mind teljes egészében, s 
csak egyetlen kétséges hely maradt benne: a tragédia sokat vitatott negye-
dik típusának kérdése a 18. fejezetben, mely a szöveg megrongálódása mi-
att rekonstruálhatatlan. 

Kuzmié fordítása, mely először 1902-ben, majd kimerítő fordítói kom-
mentárokkal kibővítve 1912-ben jelent meg, igen figyelemre méltó vállal-
kozásnak mondható, s minden klasszika-filológiai érdeklődésű olvasó rend-
kívül sokat tudhat meg belőle, annál is inkább, mert a fordított szöveggel 
párhuzamosan a rekonstruált görög eredetit is közli. Ami azonban fordítói 
kommentárjainak hátrányát képezi, az, hogy a mai olvasó számára nehezen 
követhető az a precíz filológiai apparátus, melyet jegyzeteiben Kuzmié fel-
sorakoztat. 

Ezért vált szükségessé a két meglévő horvát fordítás mellett egy újabb 
elkészítésére is, melyre Zdeslav Dukát vállalkozott a hetvenes évek máso-
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dik felében (a teljes fordítás jegyzetekkel, 1983-ban jelent meg). Erre an-
nál is inkább szükség volt, mivel a szerb nyelvű fordítást is Milos N. Burié 
még 1935-ben adta ki először, s azóta ennek a fordításnak újabb és újabb ki-
adásai jelennek meg, ami azt jelenti, hogy a mai kutatás igényeinek már a 
Durié által összeállított fordítói jegyzetek sem felelnek meg maradéktala-
nul, kiváltképp azért, mert fordítói és terminológiai döntéseit nem kommen-
tálják. 

Dukát fordításának viszont éppen az az erénye, hogy jegyzeteiben, me-
lyeknek terjedelme a fordított szöveg terjedelmének mintegy tízszeresét te-
szi ki (47 oldalnyi fordításra 429 oldalnyi jegyzetanyag), a Poétikának min-
den állítását és valamilyen szempontból lényegesnek tünő kifejezését 
kimerítő filológiai, textológiai, hermeneutikai, irodalomelméleti és történe-
ti interpretációnak veti alá, s ez azt jelenti, hogy a szöveg kétséges helyein 
is ilyen vizsgálatot végez, nem döntve el egyértelműen ennek vagy annak a 
nézetnek helyességét vagy helytelenségét. Ezeknél a helyeknél ehelyett is-
merteti a főbb véleményeket, melyek a Poétika-kutatás történetének során 
kialakultak, tehát saját döntése mellett az olvasónak is lehetővé teszi a né-
zetek közötti választást. 

Ennek megfelelően Dukát - akinek fordítását méltán tarthatjuk a jelen 
pillanatban a korszerű kutatások számára legtöbb használható információt 
nyújtó délszláv fordításnak3 - nem is bocsátkozik olyan radikális fordítói 
„újítás"-okba, mint az imént említett Pavic, vagy az újabbak közül a mace-
dón Petrusevszki, aki többek közt a tragédia klasszikus definíciójában fedez 
fel egy rekonstrukciós vétséget. Ennek „helyretételével" azonban az iroda-
lomelmélet és esztétikatörténet egyik sarkalatos pontját semmisíti meg, 
ugyanis a tragédia definíciójában előforduló kátharszisz kifejezés autenti-
kusságát vonja kétségbe. Szerinte ugyanis az itt előforduló pathemáton 
katharszin kifejezés helyett az eredeti szövegben a Poétika egyik központi 
kategóriájának, a pragmáton sziisztaszin terminusnak kellett állania. Ezzel 
viszont szerinte Arisztotelész a Platón Phaidroszában előforduló tragédia-
definícióra utal, mely szerint a tragédia szomorú és félelmetes történetek 
összerakása. 

így Petrusevszki szerint Arisztotelész tragédia-definíciója nem más, 
mint válasz Platón „felületes" poétika-szemléletére, mint ahogyan a Poéti-
ka teljes egészében Platón „téves" nézeteinek cáfolatára készült. Petru-
sevszki interpretációjában tehát Arisztotelész definíciója hangsúlyozza, 
hogy a „tragédia nem szomorú és félelmetes stb. történetek összerakása, ha-
nem (egy) komoly (egész) és befejezett cselekvés utánzása, melyre megha-
tározott hosszúság és díszes beszéd jellemző... mely cselekvő személyek ré-
vén és nem elbeszélés útján történik, s mely szomorú és félelmetes 
történések összerakása révén nyilatkozik meg" (Petrusevszki, 1979;34). 
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A fordító szerint a történések összerakása (pragmáton szüsztaszin) ter-
minust Arisztotelész alkotta, mégpedig azért, hogy általa kifejezze azt az 
alapvető nézetkülönbséget, mely közte és Platón között fennállt, s mely sze-
rint a tragédia nem csak elbeszélt történetekből áll, hanem cselekvésekből 
is (mint ahogyan a görög drán szó is cselekvést jelöl). Ezért - mint Petru-
sevszki kiemeli — a költészetben (poiészisz) s különösen a nagy poémák-
ban, mint amilyenek az eposz, a tragédia és a komédia, a legfontosabb a 
kompozíció, azaz a „történések összerakása", s ezen belül nyer fontosságot 
a műthosz is, azaz a cselekvés tartalmát képező történet is. (Petrusevszki, 
uo.) 

Petrusevszki fent ismertetett fordítói megoldása azonban - mint azt 
Kajetan Gantar kiemeli - jelentős véleménymegoszlást váltott ki a szakem-
berek körében. Egyesek ugyanis kiállnak mellette4, mások viszont gyenge 
pontjait emelik ki. Ez utóbbiak szerint Petrusevszki hipotézise a Poétikát 
egyik legerősebb és legtöbb reflexiót kiváltó kifejezésétől fosztja meg. S 
szerintük azáltal, hogy ezt a kifejezést egy anonim másoló tévedésének 
mondjuk ki, tulajdonképpen elismerjük, hogy ez a másoló magánál Arisz-
totelésznél is zseniálisabb volt. 

Ezzel azonban már érintjük a következő pontok témáját is, mert egyrészt 
Petrusevszki fordítói megoldása előrevetíti a katarzisról alkotott vélemé-
nyét is, másrészt viszont terminológiai magyarázatot ad a pragmáton szüsz-
taszin kifejezés arisztotelészi alkalmazásáról. 

2) A mímeszisz (és kátharszisz) terminusok vizsgálata 

Arisztotelész Poétikájáról nyilván nem beszélhetünk úgy, hogy ne em-
lítsük meg két központi kategóriáját, a mimézist és a katarzist. 

Mivel azonban e két fogalomnak külön-külön is egész irodalma létezik, 
ezen a helyen inkább a fordítók és fordítások szempontjából lényeges rész-
letekre összpontosítanám a figyelmet, nem pedig a terminusok által jelölt 
fogalmak elméleti körülhatárolására. Erre ugyanis a dolgozat keretei nem 
adnak lehetőséget. 

A mímeszisz terminust a három horvát fordító az oponasanje kifejezés-
sel fordítja, ami utánzást jelent, akárcsak a szerb és a macedón fordításban 
alkalmazott podrazavanje főnév is. A szlovénposnetek kifejezés viszont in-
kább kivonat, másolat értelemben használatos, bár maga is az utánzásra 
utal. 

A fordítók közül Pavié az arisztotelészi utánzás idealizált jellegére hív-
ja fel a figyelmet, ami elsősorban a költői alkotások és a történeti írások kö-
zötti különbségekben nyilatkozik meg, abban ti., amit Arisztotelész a Poé-
tika 9. fejezetében fogalmaz meg. 

114 



Pavic ezen kívül valamiképpen felrója kora (XIX. század) esztétáinak, 
hogy „már nem az utánzásból indulnak ki, hanem a szépből, s azt mondják, 
a költő azt ábrázolja, ami szép. Ehhez a széphez pedig szerintük a művész 
képzeletével jut el, úgy, hogy azzal ideálokat alkot." (Pavic, 1869; 10) 

Pavic szerint azonban „nehezen feltételezhető, hogy bármelyik művész 
képzelőereje annyira teremtőképes lenne, hogy olyan ideált alkothasson, 
mely többé-kevésbé ne a valóságos látványból levont absztrakció (általáno-
sítás) eredménye lenne, az ilyen ideál ugyanis nyilván nem érdemelné ki az 
ideál, hanem csak a lázálom elnevezést" (Pavié, 1869; 11.) (Kiemelések P. 
K. M.) 

A Poétika szerb fordítója, Milos N. Durié is valamiképpen hasonlóan 
értelmezi a mimézis fogalmát. Ő azonban elsősorban abból a különbségből 
indul ki, mely Platón és Arisztotelész utánzáselméletét egymástól megkü-
lönbözteti. 

Mint mondja: „Platónhoz hasonlóan Arisztotelész is azt vallja, hogy a 
művészet utánzás (mimézis). Míg azonban Platón szerint a művészet a ter-
mészetet és az embereket szolgaian utánozza, s emiatt Platón elítéli azt, 
Arisztotelész úgy látja, hogy a művészet képes és köteles a természeti és 
emberi valóságot utánozni, de ezt oly módon teszi, hogy típusokat, paradig-
mákat alkot." (Durié, 1988;40.) 

S Durié mimézis-értelmezésében a művészetnek éppen ezt a paradigma-
alkotó képességét helyezi előtérbe, mely révén a műalkotás többé válik, 
mint a platóni értelemben vett utánzás esetében a „másolat másolata", 
Arisztotelész utánzáselméletében ugyanis a művészien ábrázolt cselekvés 
nem az utánzat utánzata, hanem az összes azonos jellegű cselekvés ősképe, 
tehát egy olyan paradigma, mely lényegében Platón ideájával egyenértékű. 
Arisztotelész szerint azonban - mint Duric kiemeli - ez az idea „nem léte-
zik az anyagi világ megnyilatkozott jelenségei előtt, sem ezeken kívül, ha-
nem csak bennük vagy általuk, úgy, mint a lényegük, mely revén alakjukat 
elnyerik." (Durié, 1988;41.) 

A mimézisnek Kajetan Gantar is külön fejezetet szentel fordítói elősza-
vában, melyben az arisztotelészi utánzáselmélet kreatív (tekhné) vonását 
domborítja ki elsősorban, mint a poiészisz alkotófolyamatának egyik leg-
főbb mikéntjét. 

A fordítók közül azonban ismét csak Dukatra kell hivatkoznunk mint 
olyanra, aki a fordítási folyamat szemszögéből és ennek történeti távlatából 
is meg szokta vizsgálni az egyes terminusok (újra)értelmezhetőségét. így a 
mimézisről a következőket olvashatjuk jegyzeteiben: „Arisztotelész 
mimeszisz terminusa (melyről terjedelmes eszmefuttatások készültek, ami-
ket itt még röviden sem reprodukálhatunk) körülbelül a mai „ábrázolás" ki-
fejezésnek felel meg; s így ennek a tőnek többi származéka is. Az „utánzás" 
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fordítás azonban, mely ennek a szónak alapjelentését fedi, a hagyomány ré-
vén immár meghonosodott, s ezért ebben a fordításban is meghagytuk mint 
terminus technicust." (Dukát, 1983;62.) 

S lényegében ehhez hasonló dolgot állított már Kuzmié is a század ele-
jén, amikor kifejtette, hogy az utánzás kifejezés tulajdonképpen háromféle-
képpen értelmezhető: 

„1. autón ta auta tini légein é prattein: ugyanazt mondani vagy cseleked-
ni, amit valaki más mond vagy cselekszik; 

2. poieín tina tá auta tini légonta é prattonta: egy személyt úgy ábrázol-
ni, hogy ugyanazt mondja vagy cselekszi, amit valaki más mond vagy cse-
lekszik; 

3. omoión ti tini poiein, omoíoumá, mímemá tinosz poiein: valami olyat 
teremteni, mint amilyen valami más, valaminek a képére teremteni vala-
mit." 

Az ábrázolás és az utánzás összefüggése tehát a fenti értelmezésekből is 
kitűnik, mint ahogyan az is kikövetkeztethető, hogy mindhárom értelmezés 
a művészi ábrázolás egy-egy fajtájára értendő, azzal, hogy az első pontba 
foglalt magyarázat a művészi kreativitást hiányoló közönséges utánzásra 
vonatkozik. 

A fordítók közül Petrusevszki az, aki a mimézist csak egy rövid általá-
nos értelmezéssel intézi el, mivel az ő figyelmét elsősorban a Poétika szö-
vegének hiányosságai (téves rekonstrukciói) kötik le, melyek közül a legér-
dekesebb - a katarzis kiiktatásának kérdése - az előbbi pontban már 
említést nyert. 

A fejezet címében a kátharszisz szót zárójelbe tettem. Erre a megoldás-
ra pedig azért határoztam el magam, mert egyrészt - mint említettem - a 
Poétikáról beszélve nem kerülhetjük meg a katarzis kérdését, másrészt vi-
szont Arisztotelész a Poétikában sehol sem fejti ki ennek a terminusnak 
voltaképpeni vonatkozási tartományát, tehát jogosan tehető fel a kérdés, 
hogy mennyire tartozik a katarzis a Poétika alapgondolatához, illetve 
mennyire nem. 

Ezért úgy döntöttem, hogy itt csak röviden ismertetem a délszláv fordí-
tók viszonyulását a katarzis problémaköréhez, de nem bocsátkozom a kér-
dés részletes taglalásába. 

S itt lényegében a Petrusevszkivel ellentétes póluson Durié neve jelölen-
dő meg, mivel ő volt az, aki külön fejtegetést is írt erre a témára5, s a katar-
zist Arisztotelész egyik (etikai) érveként értelmezi a Platánnal szembeni 
„vitában". 

Durié a katarzist prociscenje-nek fordítja, ami megtisztulást (kitisztu-
lást) jelent. De lényegében a többi délszláv fordító is ezzel szinonim meg-
oldással él (Dukát, Gantar: ociscenje; Pavié, Kuzmié: ciséenje). 
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Pavié és Kuzmié a szó értelmezésekor a régi görögöknél szokásos zenei 
gyógykezelésre utalnak, melyet Arisztotelész a Politikában (VIII.7.) említ 
meg (Pavic, 1869;21; Kuzmié, 1912; 134-135.) 

Dukát és Gantar viszont igen részletes képet festenek a katarzis értelme-
zésének elméleti és történeti hátteréről. 

3) A műthosz, próxisz és prágma kifejezések vizsgálata 

Ha a Poétika szerb, horvát, szlovén és macedón fordításait olyan szem-
pontból vizsgáljuk, hogy melyik fordító milyen következetességgel hasz-
nálta terminusként a fenti kifejezéseket, megállapíthatjuk, hogy három for-
dító (Kuzmic, Burié és Dukát) mindhárom kifejezést teljes következetes-
séggel terminusként kezelte; ketten (Gantar és Petrusevszki) egy-két követ-
kezetlenségtől eltekintve szintén terminusként kezelték őket; a múlt század-
beli Pavié viszont csak a műthosz terminust fordította következetesen, a má-
sik két kifejezést ellenben gyakran összemosta. 

Ha viszont azt vizsgáljuk, hogy melyik fordító milyen alapossággal in-
dokolta meg egy-egy szóhasználatát, láthatjuk, hogy a legalaposabb jegy-
zetanyagot Dukátnál találjuk, legkevésbé ilyen igénnyel készült viszont 
Duric fordítása. Petrusevszki jegyzetanyagából valamivel többet tudunk 
meg, de igazán jó értelmezéseket Gantar könyvéből olvashatunk csak még. 
Pavié és Kuzmic jegyzetei a mai olvasó számára kissé elavultnak tűnnek: 
Pavié múlt századi stílusa miatt, Kuzmic viszont nagyméretű nehézkes 
klasszika-filológiai apparátusa miatt kelti ezt a hatást. 

3.1.) A mütliosz kifejezés fordítása 

A műthosz kifejezést a délszláv fordítók közül Pavié povijest-nek fordít-
ja, ami a magyar történet szónak felel meg; Kuzmiénál prica (= mese) alak-
ban szerepel; Durié is ezt a megoldást választja, azzal, hogy zárójelben fel-
tünteti a szüzsé, fabula kifejezéseket is; Dukát és Petrusevszki fabulá-nak 
fordítják, Gantar viszont megmarad a mitos terminus mellett, egyszeri kivé-
tellel, amikor is a 8. fejezet elején a mesét zgodbá-nak fordítja, ami ese-
ményként, történetként értelmezhető. 

Ezt a kifejezést - mint említettem - már Pavic is terminusként alkalmaz-
ta, s jegyzeteiben megállapította: „Meg kell tehát jegyeznünk, hogy Arisz-
totelésznél a mese három jelentésben szerepel: 1. olyan tárgyat jelent, ami-
lyen a mitológiában, történelemben vagy a költő fejében található, még 
mielőtt költeménnyé formálta volna. Az efféle tárgyat nevezi Arisztotelész 
ta pragmatá-nak; 2. a költeménnyé formált tárgyat is jelentheti; 3. a már 
versbe foglalt tárgyat (témát) is jelölheti." (Pavic, 1869;72) 

Dukát viszont kiemeli, hogy a műthosz-nak az a jelentése, melyet Arisz-
totelész a Poétikában következetesen alkalmaz, a korabeli görögök számá-
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ra szokatlan volt. Homérosznál még egyszerűen beszédet, szót, kijelentét 
jelentett, Homérosz után viszont a régmúlt és a hőskor meséire, történései-
re kezdett utalni, majd végül elnyerte azt a jelentését, melyben ma is alkal-
mazzuk. Az azonban, ahogyan Arisztotelész a fabula (mese) megjelölésére 
kezdte használni, szembeötlő eltérést jelentett a korabeli normához képest. 
S éppen ezért vezeti be Arisztotelész a műthosz terminust a 6. fejezetben 
„mesének itt a történések (pragma) összerakását nevezem" mondattal, hogy 
megjelölje a különbséget a közhasználatú szó és a terminus technicus kö-
zött. Mert „a költő a mesét (a nem-technikai értelmű műthosz-t) kiválasztja, 
s előzetes szelekciónak veti alá azt, amit fel akar dolgozni belőle. Ezek után 
átrendezést végez, s a kiválasztott történéseket szűkebb logikai és ok-oko-
zati viszonyba állítja (az egymásközi jelentések viszonya alapján). Ennek 
eredménye a fabula (mese) jelentésű műthosz, a tragédia pedig az ilyen me-
sét utánozza.,, (Dukát, 1983; 127.) 

Gantar viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a műthosz „nemcsak a tra-
gédiának a lelke, hanem lényegében az egész költészeté. Költészet 
(poiészisz) alatt ugyanis Arisztotelész elsősorban a tragédiát, eposzt, komé-
diát, s általában azt a költészetet érti, melynek valamilyen megfogható el-
beszélő magva van." (Gantar, 1982), míg a lírai költészetet Arisztotelész in-
kább a zene keretén belül képzelte el, s ezért nem is foglalkozott vele külön 
a Poétikában. (Uo.) 

3.2.) A práxisz és a prágma kifejezések fordítása 

A práxisz és a prágma kifejezéseket - mint már említettem - Pavié még 
következetlenül fordította: olykor cm-nek (= tett, cselekedet, cselekvés) for-
dította mindkettőt, s így a történések összerakása nála rasporegjivanje cino-
va alakban szerepel, olykor viszont a prágmá-t zgoda-nak (= esemény, tör-
ténés) mondta, ennek következménye pedig az, hogy Pavié fordításából 
nem tűnik ki egyértelműen, hogy mit utánoz, illetve miből van felépítve a 
mese, tehát úgy is mondhatnánk, hogy a Poétika lényege vész el. 

Kuzmic már ezzel szemben precízen elkülöníti egymástól ezeket a ter-
minusokat. A práxisz-1 ugyan ő is cm-nek fordítja, de a prágma következe-
tesen a dogadaj (= esemény) alakban szerepel, a történések összerakása vi-
szont a slaganje dogadaja (= események összerakása [- egyeztetése]) 
alakban alkalmazza. 

Duriénál a práxisz radnja (= cselekvés, cselekmény), a prágma pedig 
dogadaj alakban szerepel, míg a történések összerakását sastav dogadaja-
nak fordítja (= események, történések összetétele, összerakása), mely azon-
ban néha sklop dogadaja (= az események összeegyeztetettsége, összehan-
goltsága, összetétele, ezeknek egysége) alakban fordul elő. 
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Petrusevszki a práxisz-1 néhol dejsztvo (= cselekvés), néhol viszont ra-
bota (= szintén cselekvés) szóval fordítja, tehát ennek alkalmazásában nem 
következetes, a történések összerakását illetően azonban, melyet - mint lát-
hattuk - a Poétika központi kategóriájának tart, s Arisztotelész saját kezű-
leg megalkotott terminusának tekint, igen következetesen jár el, s mindig a 
szosztavot na szobijata (esetleg szklopot na szobijata) terminussal fordít, 
mely a szerb fordítással egyenértékű. 

Petrusevszki tehát nem magát a prágmá-1, hanem a pragmáton szüsz-
taszin-t tartja terminusnak, melyet a tragédia klasszikus definíciójában is 
„helyre állít". 

Gantar a práxisz-1 dejanje-nak (= tett, cselekvés, cselekedet) fordítja, a 
prágmá-1 viszont dohodak-nak (= esemény, történés), a történések összera-
kását pedig zgradba dohodkov-mk (= történések összerakása, felépítése). 

Dukát viszont Duriéhoz hasonlóan a práxisz-1 radnja-nak, a prágmá-1 
dogadaj-nak, a történések összerakását pedig sastav (sklop) dogadaj a-nak 
fordítja, jegyzeteiben pedig rámutat arra az alapvető különbségre, mely a 
görög práxisz és prágma kifejezések között fennáll: „A görög nyelvben a 
práxisz és prágma cselekvést, aktivitást, cselekedetet, tettet jelöl, miközben 
általában különbséget szoktak tenni e két kifejezésnél a között, hogy az 
előbbinél inkább a dinamikus (véghezvivő, cselekvő) aspektus a kifejezett, 
míg az utóbbinál a statikus (kész tények, az elvégzett). Arisztotelész a 
Poétikában a práxisz-1 mint a drámai szereplők cselekvését, aktivitását (te-
vékenységét) megjelölő terminus technicust alkalmazza, míg a prágma ná-
la történést jelöl. Ebben a fordításban (ti. a Dukatéban - megjegyzés: P. K. 
M.) a práxisz „cselekvéseként (radnja) van fordítva, amennyiben magának 
az aktivitásnak az aspektusa kifejezettebb (valamilyen célirányos cselekvés 
esetében), „tett"-ként (dogadaj) viszont akkor, ha a cselekvést végző konk-
rét személy, ember vagy drámai szereplő aspektusa nyilvánvalóbb." (Dukát, 
1983;126) 

Ezzel pedig a témára vonatkozó fejtegetést lezártnak is tekinthetjük. 

Jegyzetek 
1 Ritoók Zsigmond fordításában a következőképpen hangzanak e sorok: „A komédia, mint 

mondtuk, silányabbak utánzása ugyan, de nem a gonoszság minden értelmében, hanem a 
rútságé, melynek része a nevetséges. A nevetséges ugyanis valami fájdalmat nem okozó 
és nem pusztulást okozó tévedés és rútság, mint pl. mindjárt a nevetséges álarc valami 
rítt és torz, de fájdalom nélküli." (publikálás előtti fénymásolat). 

2 Ritoók Zs. fordítása. 
1 Dukát viszont Kajetan Gantar szlovén nyelvű fordításának második kiadásának előszavát 

tartja a Poétikáról legtöbb hasznos információt közlő délszláv kiadványnak. 
4 Ezek között említi Gantar a következőket: A. Freire, Euphrosyne NS 3, 1969, 31-35. ; T. 

Brunius, Dictionary of the History of Ideals I. (New York, 1975); Zoja Skusek-Mocnik: 
Gledalisce kot oblika spektakelske funkcije. Ljubljana, 1980 
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5 Miloš N. Đurić: Aristotelovo shvatanje katarze (Glasnik Jugosl. prof. društva 1932-33, 
knj. XIII. sv. 2-6 . ) Bgd., 1933 

SOME TECHNICAL TERMS IN THE SOUTH SLAV 
TRANSLATIONS OF ARISTOTLE'S POETICS 

Mária Pásztor Kicsi 

Á r p á d B e r n á t h in h i s d i s se r t a t i on Aristotle's Poetics and its Hungarian Trans-
lations showed that the terms mythos, praxis and pragma used by Aristotle as tech-
nical terms were usually not used as such by the Hungarian translators. The aim of 
this paper was to examine how the translators into South Slav languages (Pavić, 
Kuzmić Đurić, Petrusevski, Gantar and Dukat) treated the above mentioned terms, 
and what they did with the notion of mimesis. The author concluded that they trea-
ted them as technical terms, with a few exceptions and that when translating praxis 
a n d pragma. 
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