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                      Doktori tézisek 

 

Disszertációm kiinduló tétele annak megállapítása volt, hogy Misima Jukió, a 

világhírű japán író színpadi munkásságának meghatározó része tulajdonképpen 

láthatatlan a csak magyarul olvasók és a magyar nézők számára. Hatalmas életművének 

(kb. 40 regény, 68 színpadi mű, megszámlálhatatlanul sok novella, vers, esszé stb.) csak 

töredéke érhető el magyar nyelven. 

1. Feltételeztem, hogy – a szerző világirodalmi rangja, műveinek formai 

egyedisége, kiemelkedő esztétikai színvonala alapján – a hazai színházi szakma és a 

nagyközönség izgalmasnak, értékesnek találná az író színházi univerzumának magyar 

nyelvű feltárását. Épp ezért elhatároztam színpadi, drámaírói életművének alapos 

vizsgálatát, két – eddig még le nem fordított – színdarabjának, a Vagatomo Hittorának 

(Barátom, Hitler) és a Szuzakuke no mecubónak (A Szuzaku-ház bukása) – magyar 

nyelvre való átültetését, valamint ezek színpadra állítását a Zsámbéki Színházi Bázis 

nyári, szabadtéri színpadán. 

2. Úgy véltem, Misima magyarországi el- és befogadását gátolják azok a mítoszok, 

amelyek személye és pályája köré fonódtak. Feltételeztem, hogy ezek nagy része hamis, 

félreértésen és spekuláción alapul. Elhatároztam ezen állítások vizsgálatát és – 

bizonyítékok alapján – megcáfolását, majd eliminálását. 

Főként a következő területeken feltételeztem disszonanciát: 

 a) Misimát sokan tartják szélsőjobboldali terroristának. Messze nem értettem egyet 

ezzel az állítással. Meggyőződésem volt, hogy a közvélekedéssel szemben Misima 

életének utolsó tíz évében, valamint halálakor – amikor is harakirit követett el – nem 

politikai, hanem elsősorban esztétikai programot valósított meg. 

b). Támadtam a szerző szamuráj-mítoszát, melyet részben ő, részben környezete 

gerjesztett. Misima nem volt szamuráj: a történelmi kor, amiben élt, eleve nem tette ezt 

lehetővé (harcművészeti képességeiről, életviteléről már nem is beszélve). 

c) Föltételeztem – szintén a közhiedelemmel ellentétben – hogy az író 

öngyilkosságának nem volt praktikus célja, csak esztétikai. Misima egy pillanatig nem 



gondolta komolyan, hogy az icsigajai helyőrség katonái közül bárkit is maga mellé tudna 

állítani. 

d) Szexuális életét illetően feltételeztem, hogy nem biszexuális életmódot folytató 

homoszexuális volt, hanem homoszexuális színezetű perverz-szadista nemi orientációjú 

ember, akinek ilyen jellegű vágyai mindig tartalmaztak esztétizáló-intellektuális 

elemeket is, valamely magasztos figurához kötődően. 

3. Kifejteni, kibontani szándékoztam azon hipotézisemet, miszerint Misima lelki-

idegi alkatának, személyiségének, valamint stílusának extremitásai gyermekkora óta 

meglévő pszichotikus, valamint neurotikus terheltségére vezethetők vissza: 

skizofréniájára, depressziójára. Szuicid hajlamait, halálvágyát is ez magyarázza. 

4. Feltételeztem, hogy Misima életének, pályájának részletekbe menő 

tanulmányozása alkalmassá tett autentikus műfordítások létrehozására a szerző 

Vagatomo Hittorá és Szuzakuke no mecubó című színműveiből. 

5. Úgy véltem, kutatásaim és a műfordítás egyben rendezői felkészülésnek is 

tekinthetők, és segítenek abban, hogy a két darabból egy magas esztétikai színvonalú 

előadást hozhassak létre. 

6. Úgy sejtettem, mind a Misima-szövegek, mind a színészek, mind jómagam – 

mint fordító és rendező –, képesek leszünk kezelni azt a kulturális szakadékot, amelyet a 

két mű két átellenes irányból kísérel meg áthidalni. Biztos voltam benne, hogy a 30-as 

évek németországi történelme autentikusan szólal meg Misima tolmácsolásában, és 

reméltem, hogy mi is hitelesen ábrázoljuk majd a távoli japán arisztokrácia a miénkétől 

teljesen eltérő gyökerű, szépséges éthoszát. 

7. Reméltem, hogy Misima pszichéjének tanulmányozása színészként is 

segítségemre lesz, mikor darabjainak egy-egy szerepét játszom, hisz az író szinte minden 

művében és figurájában alapvetően saját egóját kutatta. 

8. Feltételeztem, hogy a teljes projekt végére (kutatói, fordítói, rendezői és színészi 

munka) sokkal tisztább, hitelesebb képpel rendelkezem majd Misima Jukio 

személyiségéről, művészetéről. 

 



Értekező dolgozatom a bevezető (I.) rész után jól elkülönülten három nagyobb 

egységre tagolódik:  

a II. rész Misima mítoszaival és színházi, drámaírói pályafutásával,  

a III. rész a fordítás nyelvi, stiláris és metodikai problémáival,   

a IV. rész pedig az előadás létrehozásának folyamatával, körülményeivel 

foglalkozik.  

A Végszón (V.), a Bibliográfián (VI.), valamint a Téziseket, az Összefoglalót a 

Személyi és szakmai adatokat és Misima színpadi műveit felsoroló Színdarabjegyzéket 

tartalmazó Függeléken (VII.) kívül a külön kötetben szereplő Mellékletben (VIII.) 

találhatók az általam készített műfordítások: a Barátom, Hitler teljes és A Szuzaku-ház 

bukása rövidített szövegkönyve. 
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