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TÉZIS 

 

Pályaművem fő eleme Anton Pavlovics Csehov Apátlanság című drámájának fordítása.  

A dráma szövegét kísérő dolgozatban a fordítással kapcsolatban szerzett ismeretek és 

tapasztalatok kaptak helyet.  

 

Indíttatás 

Dramaturgként sok idegen forrásnyelvű színdarab szövegét gondozva keltette fel 

érdeklődésem a fordítói munka felelőssége. Ezen belül Csehov szövegeinek színpadra 

segítése, vagy éppen csak olvasása közben tűnt fel a különböző fordítások és az eredeti 

szöveg közötti ellentmondások problémája. A különböző ízlésű korok irodalmárai és 

műfordítói természetesen más- és másféleképpen közelítették meg Csehov szövegeit, és 

nem csak koruk irodalmi és műfordítói trendjei, hanem drámaelemzéseik valamint 

Csehovról, azaz emberi és írói milyenségéről alkotott eltérő véleményük alapján is. 

Ezeknek az eltéréseknek az észrevételezése irányította a figyelmem szerzői és fordítói 

karakter összefüggéseinek kérdésére. Ám érdeklődésem akkor csupán elméleti szintű volt.  

Egy színházi előadásra készülve
1
 2001-ben kezdtem olvasni, válogatni és fordítani Anton 

Pavlovics Csehov levelezését. Az előadáshoz százhúsz Csehov által vagy Csehovnak írt 

levelet fordítottam le, majd a következő évben több száz további levél elolvasása után 

újabb százzal bővítettem a lefordított levelek számát: ezt a kétszázhúsz válogatott levelet 

Csehov élete két fontos szerelmi történetének elmesélése szempontjából szerkesztettem 

össze és láttam el számos magyarázó jegyzettel. A levelek 2002-ben könyv alakban 

napvilágot láttak
2
. A közel két év, amit Csehov leveleinek fordításával valamint emberi 

karakterének és történeteinek rekonstruálásával töltöttem, meghatározóvá vált számomra. 

Addigi szakmai elismerésem vagy tiszteletem Csehov művészete iránt egyfajta személyes 

jelleggel gazdagodott.  Magával ragadott magánjellegű írásaiban is meghatározó stílusa, 

ironikus életszemlélete, erős igazságérzete. Úgy éreztem, az elméleti érdeklődés drámáinak 

magyar szövegváltozatai iránt, a levelek és Csehov életének egyéb dokumentumainak, 

leírásainak tanulmányozása során felkészültséggé érlelődött. Orosz nyelvből drámai mű 
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gyanánt mégis előbb fordítottam Puskint
3
, Brjuszovot

4
 és a Presznyakov testvérek egy 

darabját,
5
 mint Csehovot, nem beszélve néhány angol nyelvű színdarab lefordításáról.  

Amikor a levelezés-kötet megjelenése után öt évvel alkalmam nyílt Csehov drámai 

szövegének fordítására, nem számítottam már teljesen kezdő fordítónak, csak éppen addig 

az alaposan tanulmányozott és hozzám legközelebb álló író színdarabjaival nem 

kerülhettem ilyen kapcsolatba. A munka során új értelmet nyert az olvasott dokumentumok, 

levelek ismerete és azok a tapasztalatok, amelyeket más Csehov darabok különböző 

fordításainak összevetésével szereztem. Lényegessé vált számomra, hogy Csehov darabját a 

dráma lehető legalaposabb megértésével közvetítsem.  

Pályaművem elkészítésének elsődleges célja, Anton Pavlovics Csehov Bezatcovscsina című 

fiatalkori drámájának új, érvényes, tartalmilag és stilárisan pontos fordítása.
6
  

 

A pályaművet kísérő értekezés szerkezete 

A dráma szövegét kísérő dolgozatban a fordítással kapcsolatban szerzett ismeretek és 

tapasztalatok kaptak helyet. A dolgozat két részből áll.  

A kifejező nyelven kívül egy teátrális, az előadás megvalósítását és a játék szempontjait 

előtérbe helyező fordítás létrejötte volt a kívánatos cél, ezért a fordítás folyamatát 

dramaturgi, elemzői munka is kísérte. A dolgozat első része a Bevezetést követően a 

fordítás során keletkezett, majd a fordítás végeztével összegzett benyomásokat és 

tapasztalatokat kívánja bemutatni, elsősorban különböző fordítási és fordítói megoldások 

összehasonlítása révén. Bár a fordításelmélet inkább a nyelvészet mint az irodalom 

területéhez tartozik, a fogalmak azonos értelmezése érdekében, a fordítói munka 

problematikájának leírásához felhasználtam a fordításelmélet néhány terminusát és 

megállapítását is.  

Ezt követően a dolgozat Függelékében a fordítói munkát feltétlenül elősegítő és a 

felkészülés során megszerezhető ismereteket vázolok.  

Mivel pályaművem fő-eleme a lefordított drámaszöveg, munkám legfőbb szempontja a 

dráma minél alaposabb megértése volt. Ezért a dolgozat Függeléke elsősorban a szerző 

életének, a mű keletkezésének idején jellemző körülményeinek, adott alkotói korszakának 
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feltérképezésére és a lefordítandó mű keletkezéstörténetére fókuszál. A felhasznált 

irodalom tekintetében elsősorban az eredeti forrásokat, leveleket, korabeli szemtanúk 

visszaemlékezéseit részesítettem előnyben, noha természetesen idézetek és utalások 

formájában a másodlagos irodalom szerzőinek műveit is felhasználtam.  

A fordítás döntések sorozatából álló tevékenység, és egy-egy műfordítás létrejötte számos 

ösztönös, tudatalatti elemet tartalmazhat, még akkor is ha tárgya kötött. A szerző és a mű 

ismerete segíti a fordítót, hogy munkája során a felkészülés során szerzett ismeretei 

birtokában azonnali döntéseket hozhasson. 

 

A fordítás végeredményében, remélhetően egy nyelvileg helytálló, a történés idejét kevéssé 

megkötő szöveg jött létre, ami ezért a legkülönbözőbb stílusú előadások kiindulópontja 

lehet, a korhű klasszikustól a formabontóbb megoldásokig akár 


