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Shakespeare munkásságáról, drámáiról számos tanulmány keletkezett már, a tulajdonnevek fordításá-

val és azok fordítási változataival azonban még kevesen foglalkoztak. Kutatásom alapját a Szentivánéji 

álom című drámában előforduló tulajdonnevek képezik, melyek között több lefordított név is szerepel. 

A műnek számos fordítási változata létezik, többek között Arany János, Eörsi István, Csányi János és 

Nádasdy Ádám is lefordította a drámát. A kutatás e tulajdonnevek fordítási változatainak összevetését 

tartalmazza. Mennyiben egyeznek vagy különböznek a lefordított tulajdonnevek egymástól? A katego-

rizálás során Vermes Albert Péter négy alapvető műveletét vettem alapul. A többirányú elemzésből 

fontos kiemelni a tulajdonnevek többlettartalmának szerepét, a különböző korokban alkotott fordítási 

változatok a nyelv folyamatos fejlődésével és átalakulásával indokolhatók. A különböző kategóriákon 

belül, illetve egy-egy tulajdonnév esetében is sokféle fordítási variáns figyelhető meg. 

Kulcsszavak: fordítás, újrafordítás, tulajdonnév, Shakespeare, Szentivánéji álom 

 

In the present essay, the question of retranslating proper names has been examined. With the help of 

Vermes’s four basic operations (transference, substitution, translation and modification), the charac-

ters’ proper names in Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream have been categorised and analysed. 

Four translations have been examined in this paper, namely the translations by János Arany, István 

Eörsi, János Csányi and Ádám Nádasdy. Throughout the categorisation, there can be found examples 

for each operation, but there are fewer examples for modification, which is the strongest operation. It 

can also be seen that most proper names are telling names with a certain additional meaning, which 

should also be emphasised to the target language readers. The main idea behind retranslations could 

originate from the meaning of proper names, stylistic changes, the development in the target language 

and mistakes made in the previous translation(s).  
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BEVEZETÉS 

William Shakespeare műveiről és munkásságáról már számos tanulmány keletkezett, ellen-

ben a tulajdonnevek fordításával kevesebben foglalkoztak. Jelen tanulmány célja a tulajdon-

nevekre és a tulajdonnevek újrafordítására vonatkozó fordítási kérdések átláthatóbbá tétele: 

Szükséges-e lefordítani a tulajdonneveket? Újrafordítások alkalmával milyen változatok fi-

gyelhetők meg adott fordító vagy adott tulajdonnév példájának esetében? A cikk gyakorlati 

példái Shakespeare Szentivánéji álom című drámájából származnak, melyet már többen is 

                                                           
1  „A bemutatott kutatómunka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként az-

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” “This 

research was carried out as part of the TAMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 project with sup-

port by the European Union, co-financed by the European Social Fund.” 
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lefordítottak, többek között Arany János, Eörsi István, Csányi János és Nádasdy Ádám. A 

drámában szereplő tulajdonnevek csoportosíthatók; öt kategória figyelhető meg a drámán 

belül: az athéniak, a szerelmesek, a tündérek, a mesteremberek és a dráma a drámában ka-

rakterei különíthetők el. A tulajdonnevek fordítási műveleteinek csoportosítására Vermes 

Albert Péter négy alapvető művelete (átvitel, behelyettesítés, szorosabb értelemben vett for-

dítás, modifikáció) fog szolgálni, melyek segítségével bebizonyítható a nevek lefordításának 

szükségessége. A tulajdonnevek lefordítása a többlettartalmuk átadásával magyarázható, 

ugyanis több beszélő név is található a drámában. Az újrafordítás a nyelv és a nyelvhasználat 

változásával indokolható, mellyel a fordító aktuálissá teheti a drámát a modern olvasóközön-

ség számára is. A kategóriák között az athéniak és a szerelmesek csoportja között figyelhető 

meg a legtöbb hasonlóság, mely abból eredhet, hogy e két csoport tulajdonnevei között ke-

vesebb beszélő név található.  

 

1. ELMÉLETI HÁTTÉR 

Többféle felosztás található a tulajdonnevek fordításával kapcsolatban, ilyen lehet Klaudy 

Kinga, Farkas Tamás, valamint Vermes Albert Péter felosztása is. Klaudy Kinga lexikai át-

váltási műveletei közül a tulajdonnevek fordítása terén a jelentések betoldása és a teljes át-

alakítás emelhető ki. A jelentések betoldásának fő oka a háttérismeretek eltérő mivoltával 

magyarázható. Márkanevek, utcanevek, illetve történelmi korszakok hozhatóak példaként 

erre a műveletre. Ilyen esetekben lehetséges, hogy e nevek nem közismertek a célnyelvi ol-

vasó számára. Ekkor a fordító többféle módon járhat el: alkalmazhat általánosítást, körülírást, 

kihagyást vagy kereshet analógiát a fordítandó tulajdonnévre. Ha kihagyni nem akarja, mert 

fontos információt hordoz, akkor magyarázó betoldást alkalmazhat (KLAUDY 2000). A teljes 

átalakítás oka elsősorban szintén pragmatikai különbség lehet, vagyis a célnyelvi olvasók 

kultúrája, háttérismerete, illetve szokásai eltérnek a forrásnyelv kultúrájától, emiatt a fordí-

tónak átalakítást kell végrehajtania, amelyet pragmatikai adaptációnak is nevezünk. Ez a je-

lenség a nevek megváltoztatásánál a legszembetűnőbb. Gyakran azért szükséges ez az átala-

kítás, mert az adott névnek nincs megfelelője az idegen nyelvben, másrészről igen gyakori 

névről beszélünk (KLAUDY 2000). 

Farkas Tamás gyenge és erős (tipikus) tulajdonneveket különböztet meg lefordíthatósági 

skáláján. A gyenge tulajdonnevek inkább fordíthatók, idetartoznak az intézménynevek és 

címek is. Az erős tulajdonnevek esetében felmerülhet példaként a személynevek kategóri-

ája, mely esetben a fordító a forrásnyelvi szövegben olvasható módon jeleníti meg a tulaj-

donnevet a célnyelvi szövegben (FARKAS 2007).  

Vermes Albert Péter négy alapvető műveletet különböztet meg disszertációjában: átvitel, 

behelyettesítés, szorosabb értelemben vett fordítás és modifikáció néven különíti el e kate-

góriákat. Az átvitel az eredeti névforma megtartását jelenti, mely azonos a forrásnyelvi és a 

célnyelvi szövegben is (pl. Oberon ~ Oberon). Ez a kategória megfeleltethető Farkas erősebb 

tulajdonneveinek is. A behelyettesítés esetében a tulajdonnevet a célnyelv jellemzőihez iga-

zítja a fordító, vagy létezik a célnyelvben a forrásnyelvi tulajdonnévnek megfelelő tulajdon-

név, melyet a fordító felhasznál (pl. Titania ~ Titánia). Szorosabb értelemben vett fordí-

táskor a név vagy névrész lefordítása történik (pl. Puck ~ Manó). A legerősebb átalakítási 

forma a modifikáció, mely esetben a cél a forrásnyelvi tulajdonnév érthetővé tétele a cél-

nyelvi olvasó számára (VERMES 2001). Modifikációra az egyedüli példa a szereplők tulaj-

donnevei között Peter Quince neve, melyet Nádasdy Tetőfi Péter névre fordított. 
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2. A FORDÍTÓKRÓL ÉS A SZENTIVÁNÉJI ÁLOMRÓL 

A dráma magyar fordításának történetét is fontos kiemelni, mert a különböző fordítások ke-

letkezése között eltelt idő jelentőséggel bírhat a tulajdonnevek fordításának tekintetében is. 

A dráma első hivatalos fordítója Arany János, aki Szilágyi Istvánnal való levelezésében még 

Nyáréji álom címen említi meg a drámát, mely elnevezés Vörösmarty Mihálytól ered, 

ugyanis Vörösmarty is tervezte a dráma lefordítását, amelyre végül nem került sor. Arany 

először egy padláson találta meg a dráma német fordítását, ám a könyv rossz állapotban volt. 

Ellenben nem ekkor készült el a Szentivánéji álom első hivatalos fordítása, ugyanis a már 

említett levelezésében Arany „nyelvgyakorlati próbafordításnak” nevezi a fordítását, melyről 

további információ nem található (ARANY 1888). Arany 1863. november 26-án jelentette be 

a Kisfaludy Társaságban, hogy elkészült a fordítással (GÉHER 2005). 1864 áprilisában, a bu-

dapesti Nemzeti Színházban rendezett Shakespeare-jubileumon mutatták be a darabot, mely 

nagyon sikeres volt (PARAIZS 2015). Az 1980-as években elkezdték újrafordítani 

Shakespeare drámáit, így 1993-ban Eörsi István, 1995-ben pedig Csányi János és Nádasdy 

Ádám is elkészült a Szentivánéji álom fordítási változatával. Nádasdy 2012-ben adta ki a 

fordítását a Három dráma című könyvében. E dátumokból kitűnik, hogy az első és utolsó 

fordítási változat között majdnem 150 év telt el. 

 

3. KATEGÓRIÁK 

A drámában található tulajdonnevek jelentős része személynév, de a műben kisszámú föld-

rajzi név is található. Számos tulajdonnév az ókori görög vagy római mitológiához kapcso-

lódik. Nádasdy ezeket az alakokat a latin vagy görög hagyománynak megfelelően használta, 

de néhány esetben a nevek fonetikus átírását alkalmazta, mellyel kiemeli, hogy a mesterem-

berek hogyan ejtik ki a tulajdonneveket, nem ismerve a többlettartalmukat, pl. Pyramus ~ 

Piramusz, Thisbe ~ Tiszbe.  

A tulajdonnevek a dráma társadalmában betöltött szerepük szerint csoportosíthatók: így 

az athéniak, a szerelmesek, a tündérek, a mesteremberek, valamint a dráma a drámában ka-

raktereinek csoportjai különböztethetők meg. E cikkben az elvégzett műveletek kerülnek elő-

térbe. A folytatásban megjelenő táblázatokban az adott tulajdonnév forrásnyelvi és célnyelvi 

megfelelői, illetve a fordítók által elvégzett műveletek olvashatók. A táblázatok célja az el-

végzett átváltási műveletek átláthatóbbá tétele. 

A táblázatok első oszlopa minden esetben a forrásnyelvi példát tartalmazza, majd a vastag 

vonaltól jobbra található oszlopok a célnyelvi példákat és a műveleteket mutatják be. A for-

dító nevétől jobbra található oszlopok tartalmazzák a hozzájuk tartozó műveleteket, melyeket 

a táblázat jobb átláthatósága érdekében rövidítések jelölnek. Így az átvitel jelölése átv., a 

behelyettesítésé beh., a szorosabb értelemben vett fordítást szo., míg a modifikációt mod. 

rövidítés jelöli. 

 

3.1. Az athéniak 

1. táblázat 

Az athéniak 

Shakespeare Arany műv. Eörsi műv. Csányi műv. Nádasdy műv. 

Theseus Theseus átv. Theseus átv. Theseus átv. Théseus beh. 

Hippolyta Hippolyta átv. Hippolyta átv. Hippolyta átv. Hippolyta átv. 

Egeus Egéus beh. Egéus beh. Egeus átv. Égeus beh. 

Philostrate Philostrat beh. Philostrat beh. Philostrat beh. Philostratus beh. 
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Az athéniak kategóriájában megfigyelhető, hogy az átvitel és a behelyettesítés a két alkalma-

zott művelet, melyet egyenlő arányban használnak a fordítók. Fontos a tulajdonnevek mito-

lógiai vonatkozásának kiemelése, ugyanis e nevek esetében nem beszélő nevekről van szó, 

nem valamilyen tulajdonságot hordoznak magukban, melyet a tulajdonnév jelölne. Látható, 

hogy mögöttes tartalom hiányában a fordítók a két gyengébb műveletet alkalmazzák. 

 

3.2. A szerelmesek 

2. táblázat 

A szerelmesek 

Shakespeare Arany műv. Eörsi műv. Csányi műv. Nádasdy műv. 

Helena Heléna beh. Heléna beh. Helena átv. Helena átv. 

Hermia Hermia átv. Hermia átv. Hermia átv. Hermia átv. 

Demetrius Demetrius átv. Demetrius átv. Demetrius átv. Demetrius átv. 

Lysander Lysander átv. Lysander átv. Lysander átv. Lysander átv. 

  

Az athéniak kategóriájához hasonlóan a szerelmesek csoportjában is a mitológiai nevek ke-

rülnek előtérbe a legtöbb esetben. Így ebben a kategóriában sem beszélő nevek jelennek meg. 

Emiatt ismételten az átvitel és a behelyettesítés a két használt művelet. Mindössze egyetlen 

tulajdonnév fordításánál figyelhető meg behelyettesítés (Helena ~ Heléna), ebben az esetben 

is mindösszesen egy ékezetbeli különbség jelenik meg. Az összes többi esetben átvitel törté-

nik. 

 

3.3. A tündérek 

3. táblázat 

A tündérek 

Shakespeare Arany műv. Eörsi műv. Csányi műv. Nádasdy műv. 

Oberon Oberon átv. Oberon átv. Oberon átv. Oberon átv. 

Titania Titánia beh. Titánia beh. Titánia beh. Titánia beh. 

Puck Puck  átv. Puck  átv. Puck átv. Pukk  beh. 

Robin  

Goodfellow 

Robin 

pajtás 
beh. 

Robin 

pajtás 
beh. 

Manó vagy  

Robin pajtás 

szo. 

vagy 

beh. 

Jóbarát 

Robin 
beh. 

Peaseblos-

som 
Babvirág beh. Babvirág beh. Babvirág beh. 

Borsó- 

virág 
beh. 

Cobweb Pókháló beh. Pókháló beh. Pókháló beh. Pókháló beh. 

Moth Moly beh. Moly beh. Moly beh. Porszem beh. 

Mustardseed 
Mustár-

mag 
beh. 

Mustár-

mag 
beh. Mustármag beh. 

Mustár-

mag 
beh. 

 

A harmadik kategóriában a tündérek tulajdonnevei között már több beszélő nevet találhatunk, 

így az átvitelről átkerül a hangsúly a behelyettesítés műveletére, illetve egy névnél megjele-

nik a szorosabb értelemben vett fordítás is. A behelyettesítés és a szorosabb értelemben vett 

fordítás kategóriái között kevés az eltérés, így egyes esetekben mindkét kategória megneve-

zése is elfogadható az adott tulajdonnév esetében. Oberon és Titania nevei hasonlítanak az 

athéniak és a szerelmesek kategóriájában fellelhető tulajdonnevekhez, mivel ezen esetekben 

is a mitológia kerül előtérbe. Elkülöníthető még a 3. táblázat utolsó négy neve, melyek köz-

névi eredetre vezethetőek vissza. Megfigyelhető még a táblázatban, hogy Puck és Robin  

Goodfellow tulajdonneve külön sorba került, bár a drámában egy személyt jelölnek. E döntés 
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azzal magyarázható, hogy a két névváltozat között különböző műveleteket végeztek el fordí-

tástechnikai szempontból. Puck esetében leggyakrabban átvitel történik, kivéve Nádasdy for-

dításában, ahol a hangsúly a fonetikára kerül, így egyfajta fonetikus átirat jelenik meg a for-

dításban. Ellenben a Robin Goodfellow alak esetében felmerül a keresztnév és a vezetéknév 

fordításának kérdése is. Megfigyelhető, hogy e kategórián belül a leggyakrabban elvégzett 

művelet a behelyettesítés. 

 

3.4. A mesteremberek 

4. táblázat 

A mesteremberek 

Shakespeare Arany 
mű

v. 
Eörsi műv. Csányi műv. Nádasdy műv. 

(Peter) 

Quince 
Vackor szo. Vackor szo. 

Som An-

tal 
szo. Tetőfi Péter mod. 

Snug Gyalu szo. Gyalu szo. Tunyogh szo. Vinkli szo. 

(Nick)  

Bottom 
Zuboly szo. Zuboly szo. 

Kurtha  

Miklós 
szo. 

Tompor  

Miklós 
szo. 

(Francis) 

Flute 
Dudás szo. Dudás szo. 

Flótás  

Ferenc 
szo. Sipák Ferenc szo. 

(Tom)  

Snout 
Orrondi szo. Orrondi szo. 

Ormándi 

Béla 
szo. 

Lavór  

Tamás 
szo. 

(Robin) 

Starveling 
Ösztövér beh Ösztövér beh. 

Cingár  

Róbert 
beh. 

Kórász  

Róbert 
beh. 

 

A 4. táblázat alapján megfigyelhető, hogy a legtöbb esetben a szorosabb értelemben vett for-

dítás eszközével él a fordító, kevés esetben behelyettesítés vagy modifikáció történik. Szoro-

sabb értelemben vett fordításkor a jelentés és annak átadása kerül előtérbe úgy, mint a modi-

fikáció esetében is, de ezen esetekben szorosabb a kapcsolat a forrásnyelvi és a célnyelvi alak 

között. Ezzel magyarázható, hogy e tulajdonnevek csupán a szorosabb értelemben vett for-

dítás kategóriájába kerültek. További érdekesség, hogy az összes tulajdonnév közül egyedül 

a Peter Quince ~ Tetőfi Péter névpár esetében történik modifikáció. 

 

3.5. Dráma a drámában 

5. táblázat 

Dráma a drámában 

Shakespeare Arany műv. Eörsi műv. Csányi műv. Nádasdy műv. 

Prologue Prológ beh. Prológ beh. Prológ beh. Beköszöntő beh. 

Lion Oroszlán beh. Oroszlán beh. Oroszlán beh. Oroszlán beh. 

Pyramus Pyramus átv. Pyramus átv. Pyramus átv. Piramusz beh. 

Thisbe Thisbe átv. Thisbe átv. Thisbe átv. Tiszbe beh. 

Wall Fal beh. Fal beh. Fal beh. Fal beh. 

Moonshine Holdvilág beh. 

Holdvirág 

vagy 

Holdvilág 

beh. Holdsugár beh. Holdfény beh. 

 

Az utolsó tulajdonnévcsoportból kiemelhető, hogy a leggyakrabban behelyettesítést alkal-

maznak a fordítás során. Átvitel csupán a Pyramus és Thisbe nevek esetében jelenik meg, 

mely a már említett mitológiai kapcsolattal magyarázható. Nádasdy ismételten egy-egy fo-

netikus átiratot készített el a tulajdonnevek magyar megfelelői számára, mellyel egyfajta mö-

göttes tartalmat kíván átadni. A fonetikus átiratok létrehozásával a hangsúly a mesteremberek 
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kompetenciájára kerül, ezzel is kifejezve, hogy a drámán belüli rövidebb darabot nem profi 

színészek adják elő. Az összes többi tulajdonnév esetében megfigyelhető a köznévi alakkal 

való kapcsolat, mely a jelentésbeli többlettartalmukat határozza meg. 

 

3.6. Kategóriák összegzése 

Azt tapasztalhatjuk, hogy a dráma tulajdonneveinek több mint a fele lefordított név, sok eset-

ben nem egyezik meg a forrásnyelvi változattal, tehát nem átvitel történik, mégis a mester-

emberek kategóriáján kívül a gyengébb átváltási műveleteket használják a fordítók. Az athé-

niak és a szerelmesek csoportjában sokkal inkább jellemző az átvitel és a behelyettesítés, 

mely esetében egy-egy ékezet a különbség a forrásnyelvi és a célnyelvi megfelelő között. A 

mitológiával kapcsolatos nevektől eltávolodva egyre kreatívabb megoldásokkal kell előállnia 

a fordítónak. 

 

4. MELYIK A LEGJOBB FORDÍTÁS? 

Felmerülhet a kérdés, hogy melyik a „legjobb” fordítás a négy közül. A táblázatok alapján 

megfigyelhető, hogy sokféle fordítási variáns is megfelelő lehet egy adott tulajdonnév fordí-

tására, árnyalatnyi vagy akár jelentősebb különbségek is előfordulhatnak a változatok között. 

Eörsi a tulajdonneveket ugyanolyan formában hagyta, mint ahogy Arany fordította – az 

egyetlen különbséget a Moonshine tulajdonnév esetében valószínűleg egyszerű félregépelés 

okozta. Ellenben ehhez képest Csányi és Nádasdy változatai már nagyobb változtatásokat 

mutatnak a tulajdonnevek területén is. Ezek a különbségek adódhatnak a különböző korok-

ból, amikor a fordítások elkészültek, de a fordító stílusa is jelentős szereppel bírhat. A két 

1995-ös fordítási változat esetében fontos kiemelni, hogy bár eredetileg a két célnyelvi szö-

veg ugyanabban az évben készült el, mégis jelentősen különböznek egymástól, melyen ke-

resztül megfigyelhető, hogy a fordító stílusa is jelentős szerephez jut, hiszen a fordító a teljes 

személyiségét, ezen belül ismereteit, gondolkodásmódját, világlátását és nézőpontját is ráve-

títi a lefordított szövegre. Nádasdy fordításából látható, hogy ebben az esetben történik a 

legkevesebb átvitel, ő az erősebb műveleteket használta fel a legtöbb esetben. Összességében 

elmondható, hogy egyetlen forrásnyelvi szövegnek létezhet archaikusabb, néhány esetben 

szemérmesebb fordítási változata a modern és szókimondóbb verziók között. Az olvasó sze-

mélyes ízlésén múlik, hogy melyiket találja a legjobbnak, leggördülékenyebbnek. 

 

ÖSSZEGZÉS 

Az elemzések alapján megállapítható, hogy a tulajdonnevek lefordításának van létjogosult-

sága, mivel sok név többlettartalommal bír, mely többlet átadható a célnyelvi olvasó számára 

is e módon. A példák között található ókori mitológiai utalás, amely még mélyebb jelentést 

biztosít az olvasó számára. A tulajdonnevek fordítása néhány esetben nehézséget okozhat, 

mely kreatív megoldások létrehozásával feloldható. A személynevek között található példa 

átvitelre, behelyettesítésre és szorosabb értelemben vett fordításra, valamint modifikációra 

is. A három legfontosabb indok az újrafordításra a jelentésben, megértésben és a stílusban 

rejlik. Napjaink olvasóközönsége igényli a könnyebben érthető szövegek létrehozását, me-

lyeknek kevésbé archaikus a nyelvezete, mint Arany János 1864-es fordításáé. Objektív mó-

don nem állapítható meg, hogy melyik fordítás a legjobb, hiszen minden olvasó a saját stílusa, 

tetszése szerint választja ki a hozzá legközelebb álló változatot. 

A kutatás kiterjeszthető további mitologikus tulajdonnevekre, melyek csak említés szint-

jén jelentek meg a szövegben, nem pedig a dráma karaktereire utaltak. A legtöbb ilyen név 



276 Bartók Boglárka 
 

 

görög mitológiai utalást tartalmaz. Más célnyelvi szövegek bevonásával és különböző drá-

mák elemzésével további érdekes elemekkel gazdagodhat a kutatás. Ilyen nyelv lehet a szlo-

vák, melyben hasonló jelenségek figyelhetők meg Shakespeare drámáival kapcsolatban az 

újrafordítások terén. 
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