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Cs. Jónás Erzsébet a Nyíregyházi Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom  T an
székének vezetője, egyetemi tanár, a m agyarországi russzisztika kiem elkedő 
képviselője. M agas szintű irodalmi, általános és alkalmazott nyelvészeti 
tevékenységét eddig m egjelent könyvei, tanulm ányai, nem zetközi és hazai 
konferenciákon elhangzott előadásai fémjelzik (17 könyv, 220 tanulm ány és 
150 előadás). A  Kontrasztív szövegszemantikai vizsgálatok cím ű könyv nem 
csak azért számít m érföldkőnek a szerző tudom ányos életében, m ert ebben 
egy több évtizedes és többdim enziós Csehov-kutatás szintézisét valósítja 
meg és nyújtja á t az olvasónak, hanem  azért is, m ert 2003 nyarán a M agyar 
Tudom ányos A kadém ia D oktori Tanácsa ezen m ű  alapján ítélte oda Cs. Jó
nás Erzsébetnek az akadém iai doktori fokozatot. A könyv, amely az 1995- 
ben megjelent A  magyar Csehov cím ű kötet folytatása és annak elm élyített 
változata, a Nyíregyházi Bessenyei György Könyvkiadó gondozásában je
lent meg 2001-ben, 306 oldal terjedelem ben.

Cs. Jónás E rzsébet érdeklődését m ár egyetemi tanulm ányai során fel
keltette a századforduló egyik legism ertebb orosz próza- és drám aírójának, 
A nton Pavlovics C sehovnak a m unkássága. E rrő l tanúskodott T D K  dolgo
zatának és diplom am unkájának tém aválasztása is. 1973-ban szerzett m a
gyar-orosz szakos tanári diplom át a D ebreceni, akkor m ég K ossuth  Lajos 
Tudom ányegyetem en. N em csak nyelvész, hanem  irodalm ár is, ennek követ
kezménye, hogy az irodalom  iránti szeretet, a Csehow al párhuzam osan 
tevékenykedő m agyar írók és költők m unkásságának elemzése, C sehow al 
való összevetése az egész könyvet áthatja. A  szerző kontrasztív alapon vizs
gálja a színművek szem antikai tartalm át, és ehhez a fordítástudom ány, a 
szövegtan, a szem antika, a pragmatika és a stilisztika eszközeit veszi igénybe, 
miközben az elem zést kontrasztív kulturológiai háttérbe helyezi.

A  könyvet a fordítástudom ány, ezen belül is a m űfordításelem zés szem 
pontjából értékeljük, kiemelve azokat a szem pontokat, amelyek a fordítói 
szemléletet form álják, illetve a fordítói m agatartást m eghatározzák és a be
fogadói m agatartást elemzik. Ki kell em elnünk azt a m egállapítást, amely 
szerint a m űfordítás az interkulturális kom m unikáció egyik íro tt szövegfor
mája, „amely koronként új meg új tarta lm at ad  a klasszikus m űveknek, s a 
határokat lebontva kölcsönösen gazdagítja a kultúrákat, a befogadót pedig a 
másság értékére vezeti rá” (Cs. Jónás 2001: 9). A  szerző felhívja a figyelmet 
arra is, hogy napjainkra a befogadói m agatartás megváltozott, és ennek kö
vetkeztében a fordításelm élet célkitűzéseit is m eg kell változtatni, hiszen új 
kérésekre kell választ adni, amelyek a következők: Hogyan teljesíti a szöveg
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pragm atikai feladatát a m ultim ediális inform áció felgyorsulása korában? 
H ogyan lép párbeszédre a szöveg a befogadó olvasóval? N orm atív szem
pontbó l pedig a következő kérdéseket teszi fel: H ogyan teljesítse a fordítás a 
saját pragm atikai feladatát, kiszolgálva a különböző aktuális befogadói igé
nyeket, s hogyan őrizze m eg a fordító  az eredeti és a célnyelvi szöveg között 
az ekvivalencia szintjeit annak  érdekében, hogy adekvát fordítás jöjjön létre?

A  könyv három  nagy fejezetre tagolódik. Az első fejezet az elméleti kere
te t szolgáltatja, amely a szövegközpontú nyelvvizsgálatokkal, a fordítás fo
lyamatával, az ekvivalencia értelm ezésével, a kontrasztív szemantika és for
dításstilisztika kérdéseivel foglalkozik. Kiemeli, hogy a fordítói döntésekben 
m indig rendkívül foltos szerepe van a komplex kulturológiai háttérnek, 
amely „közös előism eretként” jelenik meg, és a szövegépítési stratégiákat 
dön tően  irányítja. K özism ert tény, hogy a fordítástudom ány történetében 
voltak olyan korszakok, am ikor a kutatók az eredeti szöveg írója és a fordító 
közötti viszonyt vizsgálták, és a jó fordítás kritérium ának az eredet szöveghez 
és az eredeti szerzőhöz való hűséget tarto tták . N apjainkban ez a szemlélet is 
m egváltozott, s m int ahogy azt Cs. Jónás Erzsébet is hangsúlyozza, a fordí
tási folyam atnak három  résztvevője van, a szerző, a fordító  és az olvasó, és 
ennek következménye, hogy a fordítónak a célnyelvi olvasó norm arendsze
rét is figyelembe kell vennie. A  fordító  az olvasóról alkotott befogadói kép 
alapján, a közlés és a hatás céljának megfelelően rendezi a nyelvi készletet, a 
szöveg és a m ondat szintjét, a stilisztikai elemeket.

Akik nem  foglalkoznak az orosz kultúrával, feltételezhetően ebben a 
könyvben találkoznak először egy új fogalommal, am elyet az orosz kulturá
lis szem antika képviselői logoepisztémának neveznek. A logoepisztéma nem 
m ás, m in t „a nyelvi fo rm át ö ltö tt kulturális em lékezet”, amelyet a beszélők 
tudatukba beépítenek és kreatívan használnak. A Csehov-színművek magyar 
fordításaiba a következő m ó d o n  épülnek be az orosz és a magyar nyelvű 
kultúrára vonatkozó jelentéselem ek: „A fordító és az olvasó a befogadás so
rán az orosz és a m agyar nem zeti kultúra hagyatékából m agába szívja m ind
azt, am i a kollektív em lékezetből egymásra rétegződően beépült tanulm á
nyai, olvasm ányai, szellemi élm ényei alapján a saját ism ereteibe Csehovról 
és a kor m agyar képviselőiről, valam int az adott tém áról, korról, élethelyzet
ről, s ezek m entén  hoz létre és értelm ez m inden újabb szövegvariációt” (Cs. 
Jónás 2001: 25-269). A logoepisztém ák megsokszorozzák a szövegben rejlő 
jelentéseket.

U gyanez a fejezet szól m ég  a Csehov-drám ák m agyar fordításaiban fel
lelhető kulturális és szem antikai m ezőkről, a nyitott m űnek  nevezett irodal
mi alkotásokról, C sehovnak az orosz és a m agyar kultúrában  betöltött sze
repéről és a m agyarországi Csehov-fordítókról. M egtudja az olvasó, hogy az 
első jelentős fordítónem zedékhez a 20-as és a 30-as évek kiemelkedő, a 
Nyugat tábo rá t képviselő p rózaíró i és költői, Kosztolányi és T ó th  Árpád 
tartoztak. Kosztolányi is, T ó th  Á rpád  is egyéni álláspontot képviselt a m ű
fordítás jellegét és kritérium ait illetően. Kosztolányi m ár középiskolásként 
kifejtette egyik magyar dolgozatában, hogy „sem a szó szerinti, sem a lényeg
ben azonos fordítás nem  fogadható  el. M ind a bensőt, m ind  a külsőt vissza
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kell adni. Tökéletes m űfordítás nem  lehetséges, az engedm ény kikerülhetet
len, de törekedni kell a ’vers lelkének’ tolm ácsolására. A rra, hogy a fordítás 
eredetinek tessék. N em  a fordítóra vagyunk kíváncsiak. T ú l a hitelességen 
azt is elvárja, hogy a m űfordítás a nem zetiségek közötti válaszfalak lebontá
sát is segítse” (i.m. 46).

T ó th  Á rpád  azt hangsúlyozta, hogy a fordítások nem  örök életűek, a 
nagy alkotásokat m inden nem zedéknek újra kell fordítani, „a fordításnak 
olyannak kell lennie, m in tha  eredetileg is m agyar em ber magyar nyelven 
írta volna” (i.m. 64). Kosztolányi és T ó th  Á rpád m űveit a Nyugat szépség
kultuszának megfelelő díszítő m otívum ok jellemezték, amelyek Csehov d rá 
m áinak m agyar fordításában is megjelentek. Ezek a fordítók saját világértel
m ezésüket fedezték fel Csehov színm űveiben, ezért a csehovi elemeket aka
ratlanul is m agyar háttérbe helyezték. Kosztolányira például, aki 1922-ben 
ném et közvetítő nyelv alapján fordíto tta  le a Három nővért, rendkívül nagy 
hatást gyakorolt egy-egy csehovi szereplő jelleme, valam int a szláv nyelv 
különleges melódiája. E zért egyáltalán nem  véletlen, hogy Csehov hatása 
később Kosztolányi nagy regényeiben is tetten  érhető.

A  Csehov-fordítók következő nem zedéke az 50-es években jelenik m eg, 
am ikor az íróktól a tárgyilagosságot és a közérthetőséget várták el. A köz- 
érthetőség kritérium a pedig a nyelvi sztenderd leegyszerűsített változata 
volt. Ezzel m agyarázható, hogy az 50-es években készült H áy és M akai féle 
Csehov fordítások nem  a szerzői szándék kifejezését, hanem  inkább a kor 
norm áinak  való megfelelést tűzték  ki célul. A 70-es években újabb Csehov- 
fordítások láttak napvilágot, amelyek közül E lbert János és Spiró György 
stílusa érdem el figyelmet. Spiró, aki a fordításelm élet és a színpad törvényei
nek is kiváló ismerője, arra  törekedett, hogy a fordítás az eredetivel azonos 
hatást váltson ki a m agyar közönség körében. Fordításában a mai magyar 
társalgási nyelv stílusjegyei jelennek meg. Ez a stílus m ind  a magyar, m ind 
az orosz irodalom ban jelenleg is elfogadott.

Bár a könyv második, A  Csehov-dramaturgia a fordítói gondolkodás tükrében 
cím ű fejezetében dom inál az em pirikus jelleg, hiszen itt találkozunk az ere
deti és a különböző m agyar fordítások szemantikai, pragm atikai és stilisztikai 
elemzésével, ez a fejezet is fordításelm életi keretben jelenik meg. A fordí
tásra vonatkozóan azt em eli ki, am i az általános elm életből a művészi szö
vegek, azokon belül is a Csehov-színm űvek fordítására vonatkozik. A fejezet 
a m űvészi szöveg és a fordítás viszonyának bem utatásával kezdődik. A szerző 
azt hangsúlyozza, hogy a m űvészi strukturáltságnak köszönhetően az ilyen 
szöveg m indig inform ációtöbbletet tartalm az, és a fordítónak ezt a többletet 
is újra kell terem tenie a fordítás során, hiszen ha  ezt elmulasztja, az infor
m ációtöbblet elvész. E zért nem  elegendő, ha a m űvészi szöveget csupán a 
nyelvi jelek szintjén vizsgáljuk, de ha mégis ezt tesszük, akkor figyelmen 
kívül hagyjuk azokat a m élyebb jelentéseket, amelyek a művészi struktúra  
tarta lm át adják. „Ez a m űvészi szövegre jellemző többletinform áció az oka, 
hogy a m ásodlagos jelrendszer denotátum a nem  m indig azonos az elsődle
ges rendszer denotátum ával. Ezekkel a szem antikai problém ákkal találja 
szem ben m agát a fordító is, am ikor egy adott nyelven m egírt alkotást egy
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másik élő nyelven akar tolm ácsolni. A fordítás folyamata ... többszörös át
kódolás eredm énye, ahol azonban a nyelvi jel tartalm a nem  önm agában, 
hanem  rendszerhez tartozásában fejthető m eg” (i.m. 84).

A művészi szöveg teh á t m indig több  értelm ezési lehetőséget kínál. A for
dítás kezdeti fázisában a fordító az olvasó szerepét tölti be, s m in t a m ű  első 
olvasója, először azt kell, hogy megfejtse, m ilyen kódot használt az író. Az 
író és az olvasó használhatja ugyanazt a közös jelrendszert, de az is előfor
dulhat, hogy m ás kódrendszert használnak. Ilyenkor az olvasó/fordító saját 
művészi nyelvén tolm ácsolja az eredetit. D e az is lehetséges, hogy új kódot 
kell alkotnia. M ivel a fordítási eltérések nem  lexikai vagy szintaktikai prob
lémákból, hanem  eltérő értelm ezésekből adódnak, ezek a lehetőségek rend
kívül fontos szerepet játszanak a fordítói döntésekben.

A szerző a csehovi drám akom pozíció elem einek felsorakoztatása után 
arra is felhívja a figyelmet, hogy m indazoknak, akik Csehov-m űvek fordítá
sára vállalkoznak, az általános fordítói ism ereteken kívül k im ondottan  Cse- 
hovra vonatkozó ism eretekkel is rendelkezniük kell. Ism erniük kell többek 
között az ábrázolt valóság m egváltoztathatatlanságán alapuló csehovi mo- 
dellálási elvet, tu d n iu k  kell kiválasztani a sajátosan csehovi jelentéseket, és 
meg kell találniuk ezek célnyelvi m egfelelőit. Fel kell fedezniük továbbá a 
művészi szöveg egyedi jegyeit. M indezekhez K om isszarovnak a fordítás fo
lyamatára és az ekvivalencia szintjeire vonatkozó elm életét hívja segítségül. 
Komisszarov az egyik nyelvből a m ásikba való átlépésnek ö t szintjét külön
bözteti meg: a közlem ény céljának, a szituáció leírásának, a közlési m ódnak, 
a nyelvi m egform álásnak és a nyelvi jeleknek a szintjét. Cs. Jónás Erzsébet 
kiemeli, hogy a fordítás helyessége az első két szint ekvivalenciájától függ. 
Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy elem zéséhez Kom isszarov rendszere csak 
sém át szolgáltat, am elytől a csehovi szöveg öntörvényei következtében eltér. 
„A szituáció szintje funkcióját tekintve m ódosu l a drám ák során, nyelvi je
lentősége, m ely a szereplők viszonyát ... tükrözné, eltörpül, s felváltja helyét 
fontossági so rrendben  az egyéni m egform álás, s a nyelvi jelek konnotatív 
jelentésének széles skálája” (i.m. 90). E zért ebben  a fejezetben a színművek 
fordításának elem zésekor a szerző csak az Ivanovbán  járja végig a Komisz- 
szarov-féle szinteket. Az ezt követő darabok, a Sirály, a Ványa bácsi, a H á
rom nővér és a Cseresznyéskert elem zésekor csak a m űfordító i m agatartás 
megítélése szem pontjából releváns szintekre koncentrál.

A könyv harm adik  nagy szerkezeti egysége a C sehov-drám ák nyelvi 
m egform áltságát m u ta tja  be. Az Ivanov cím ű színm űtől, a valóságos drám ai 
dialógustól elindulva vezeti végig az olvasót a dialógus fejlődésének külön
böző, Csehov világára jellemző fázisain. M íg az Ivanov bán  a dialógusok a 
szereplők valóságos kapcsolatait tükrözték, a későbbi színművekben a dialóg
us szinte elvész, mivel azok szereplői egyre kevésbé képesek kapcsolatterem 
tésre, ennek következtében dialógus létrehozására is. E zért az Ivanovo t kö
vető Csehov-drám ákban a szereplők d ialógusait fokozatosan felváltják az 
író gondolatait kifejező, gyakran szállóigévé vált dialógusok, az egymással 
ellentétes stílusú szövegrészeket összekötő, a belső beszélgetést tartalm azó
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semleges tém ájú, az elő történetet m esélő, illetve a „víz alatti áram lást” ki
váltó dialógusok.

A fordító m indig befogadó olvasóként viselkedik, az eredetit m int annak 
egyik lehetséges olvasatát értelm ezi, és ezen olvasat és viszonyítás alapján 
hozza létre a célnyelvi változatot. A  szerző kiemeli, hogy a Három nővér 
Kosztolányi-féle fordítását például azért érezzük hitelesnek, m ert ő m eg
találta azokat a megfelelő, a Csehov-hősökre is jellemző nyelvi kifejező esz
közöket, amelyek a szereplők értékrendjét tükrözik. Ez az értékrend  terem ti 
meg a drám ák szövegében a szubjektív m odalitást, am elynek a következő 
fajtái m uta thatók  ki: a Grice által m egfogalm azott társalgási m axim ák érvé
nyesülése, az indirekt beszédaktusok dom inanciája, a m egszólítások familiá
ris jellege, az akaratnyilvánítás hiánya, az ellipszis pszicholingvisztikai szere
pe és a m etanyelvi eszközök. E lbert János viszont nem  az eredeti m ű társal
gási stílusának színtelenségét adta vissza fordításában, hanem  komédiázó 
harsánysággal szándékozott a darabnak népszerűséget szerezni. Ezzel viszont 
Csehov stílusát ham isította meg. Problém a adódott a nyelvi egyénítésből is. 
A fordítók ugyanis hajlamosak arra, hogy egy-egy hőst vagy csak jónak, vagy 
csak rossznak ítéljenek meg, és szókincsüket is ennek m egfelelően alakítják. 
Ennek ellenére Cs. Jónás Erzsébet célja nem  az volt, hogy m egm ondja, ho
gyan kellett volna fordítani. Elemzése nem  a preszkriptív, hanem  a deszkriptív 
fordításelmélet tárgykörébe tartozik, éppen ezért az elem zésekkel és egybe
vetésekkel m indössze azt kívánta kiem elni, hogy a különböző megközelíté
sek m iként gazdagították Csehovról és koráról alkotott nézeteinket. Aki 
elolvassa a könyvet, számos ism erettel lesz gazdagabb: egyrészt alaposan 
megismeri m agát az írót, m ásrészt az irodalom tudom ány, a fordítástudo
mány, a nyelvészet és a kulturológia tárgykörébe tartozó, interdiszciplináris 
ismereteket szerez.

M iután a könyvet elolvastuk, azt gondolnánk, hogy ez a rendkívül sok
féle kutatási terü lete t feldolgozó m ű  a három  évtizedes főiskolai oktatói 
munka és az azt megelőző egyetemi tanulm ányokat is m agában  foglaló sike
res életpálya összegzése, de m égsem . M ire ez a recenzió megjelenik, az ol
vasó m ár kezébe vehet egy újabb kötetet, amelyet Cs. Jónás Erzsébet kom 
munikáció szakos hallgatók számára írt Ismerkedjünk a szemiotikával! címmel. 
Ezért állításunkat úgy kellene m ódosítani, hogy a Kontrasztív szövegszeman
tikai vizsgálatok cím ű m ű, amelyet a szerző az irodalm ár érzékenységével és 
a nyelvész pontosságával állított össze, C sehow al kapcsolatos m unkásságá
nak m éltó kiteljesedése.


