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athéni Parthenónról elhozott szobor-
töredék-gyűjteménye, amelyet a lord 
1816-ban szerzett meg a British Muse-
um számára. Ennek nyomán született A 
Parthenon szobraira című verse. Az ere-
deti, angol cím jobban utal a közvetlen 
látvány versfakasztó impressziójára: On 
seeing the Elgin Marbles. De ez a szonett 
nem egy bizánci-görög ekphrasis típusú 
költemény – hiszen jelen esetben nem a 
leírás, az ábrázolás a döntő, hanem maga 
a szobortöredékek által kiváltott és köz-
vetíteni kívánt érzelmi és intellektuális 
élmény! A „görög fenség” itt már „a fáj-
dalom csodája”, az elmúlással küzd; az 
idővel dacoló műtárgy mégiscsak holt 
anyag, a küzdelem a Szépség tragikuma.

A képzőművészeti hatás Keats 1819-
ben írt nagy ódái közül a legmarkánsab-
ban az Óda egy görög vázára (az angol 
címben urnára: Ode on a Graecian Urn) 
című versben jelenik meg, amelynek 
versszakokban ábrázolt jelenetei, a már-
ványurnába formált pillanatfelvételei a 
szereplők mozdulatlanná kimerevített 
örökkévalóságát mintázzák. Csak meg-
jegyzem, hogy a következő évszázadban, 
a Keatset is fordító Babitsot szintén meg-
érintette ez az időtlennek tűnő, műtárgyi 
mozdulatlanság, például a Hegeso sírja 
címmel írt megható szonettjében.

Keats Európa túlsó felén a Kölcsey al-
katához talán legközelebb álló <atal, ma-
gányos, vívódó kortárs költő. Amíg azon-
ban Keats egyes verseinek grécizmusát, 
görög karakterét inkább az élmény újra 
átélésében, közvetett átlényegítésében 
tapasztalhatjuk, addig Kölcsey görögsége 
közvetlenebbül vizsgálható. 

A neoklasszicizmus korabeli magyar 
híveinek Vajda György Mihály elsősor-
ban Kazinczyt és részben Csokonait tart-
ja. Véleményem szerint a Kazinczyval 
iskolás kora óta kapcsolatot tartó Köl-
cseyvel kapcsolatban sem kizárt a neo-
klasszicista hatás. Pontosabban: ennél 
többről lehet szó.

A <atal Kölcsey – Vassányi Miklós 
szerint – a <lozó<a felől érkezett meg 
az ógörög auktorokhoz. Az álmosdi, 
szatmárcsekei birtokára visszahúzódó 
poéta verseinek fő témái a magányosság, 
szeretethiány (Veszteség, Minden órám, 
Átok, Panasz stb.) vagy a szerelem óhajtá-
sa (Óhajtás); a versformái többségükben 
disztichonok. Alkaioszi verset is írt (Egy-
kor homályos…). Azonban most nem a 
saját verseiben, hanem a műfordításai-
ban közvetlenebb módon tetten érhető 
neoklasszicista stíluselemeket vizsgálom. 

Kölcsey ugyanis – Keats-szel szemben 
– eredetiben olvasta a híres görög irodal-
mi alkotásokat, illetve több műből maga 
is készített műfordításokat. A fordítások 
kapcsán választott magyar szókészlete 
és megfogalmazása saját, „külön za-
mat”-áról sokkal árulkodóbb, főleg a két 
Szapphó-fordításában. Mégis, ha a gö-
rög képzőművészet alkotásaival kapcso-
latban megfogalmazott winckelmann-i 
imitáció-elméletet – az eszményi szépség 
eléréséért – a műfordítás módszertanára 
vonatkoztatjuk, hasonló eredményre ju-
tunk. Azaz, ha az előbbiekben megfogal-
mazottak szerint vesszük alapul az ere-
deti görög irodalmi alkotásokat, a fordí-
tásuk sem lehet csak lélektelen utánzás.  
A költő Szapphó közvetlenebb, nyer-
sebb versszövetén <nomít vagy jellegze-
tesen „túlírja” a sorokat. Ez már nem a 
klasszicizmus racionális, grammatikai 
pontossága. Kölcsey sokszor „elemeli” az 
eredetitől a fordítását. Azt viszont nem 
tartom valószínűnek, hogy akár a görög 
grammatikai ismeretek hiánya vagy a 
metrika kényszerítette volna e meglepő 
megoldásokra. A keltezések szerint Köl-
csey már érett művészként, 1813 júniu-
sában foglalkozott a versekkel. 

A „Phainetai moi...” kezdetű Szap-
phó-versben – Kölcseynél Boldog em-
ber… – a szerelmesével társalkodó fér<t 
ábrázolja. Azt már Vassányi Miklós is 

megjegyezte, hogy „A fordítás nagyon 
szép, de az eredetitől jellegzetesen eltér.” 
Ennél én tovább megyek: a neoklasszi-
cista stíluselemek is fellelhetők benne. A 
vonatkozó részeket így saját – nem met-
rikus – fordításommal, értelmezésemmel 
hasonlítom össze.

Rögtön az első versszak első sora a 
„boldog embert” emeli ki, aki „vígan ül, 
kegyes”. Az eredetiben a költőnő csupán 
az istenekkel egyenlő fér<t említi, vígság, 
sőt kegyesség nélkül. Az első versszak 
harmadik sorában említett „andalog kel-
lő szavad édes hangján” sem így szerepel 
a görög eredetiben, csupán „ül és köze-
ledben hallgat téged, az édesen csevegőt 
és csábítóan nevetőt”. Kölcsey fordítási 
stílusának szinte jelképe lehetne az, hogy 
a mosoly egy <nom, testetlen lebegés az 
ajkon: „s gyönge mosolygást / ajkadon 
látván szeliden lebegni”. 

A második versszak második sora pon-
tos: „melyre megdöbben kebelemben 
a szív”. A harmadik sorban a fordítását 
ismét „elemeli” az eredetitől: „Mert je-
lenléted leborít azonnal, / És oda lészek.” 
A Szapphó-verssor sokkal prózaibb meg-
fogalmazású: „mert amint rövid ideig 
rád tekintek, már semmilyen hang nem 
jön ki” (ti. a számon). Azaz a vers alanya 
megnémul. A további testi tünetek meg-
fogalmazásában hasonló a jellegzetes <no-
mítás. 

A harmadik versszak második sorában: 
„gyors / Égi tűz ömlik tetemimre végig”. 
Az idealizált égi tűz helyett „tüstént <-
nom tűz futkározott a bőrön”. Pedig a 
versben még nagyon is eleven testről van 
szó, nem tetemről! De sokkal kifejezőbb 
– Rohonyi Zoltán találó kifejezésével 
élve – ez az alliterációval is elindított 
„ellégiesítés” a harmadik sorban: „bá-
gyadt szemeim borúlnak / Éji homályba.” 
Holott Szapphó csak arról írt, hogy „sze-
mekkel semmit sem látok”. 

A negyedik versszak második felében 
„halavány virágként / Hervadó színnel 

Kölcsey Ferenc
BOLDOG EMBER...
 
Sappho után

Boldog ember, mint Uranos lakói,
Aki vígan űl, kegyes, ellenedben,
S andalog kellő szavad édes hangján,
                S gyönge mosolygást

Ajkadon látván szeliden lebegni,
Melyre megdöbben kebelemben a szív,
Mert jelenléted leborít azonnal,
                És oda lészek.

Nyelvem eltompúl ajakim között, s gyors
Égi tűz ömlik tetemimre végig,
Zúg fülem s bágyadt szemeim borúlnak
                Éji bomályba.

Arcomon végig hideg izzadás foly,
Reszketek, fúlok, s halavány virágként
Hervadó színnel rogyok a halálnak
                Karjai közzé.

Álmosd, 1813. július 4.
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