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EGY KIS STÍLUS-NOSZTALGIA
Jegyzet a Shelley-fordításokhoz

„Minek? Kinek? Miért?” Sőt: „ilyesmi is 
csak neked juthat eszedbe most e hazá
ban” -  ugrattak barátaim, mikor meg
mondtam, éppen min dolgozom.

Minek? Ez a kérdés szinte mindig min
den írás közben megkísért. Kinek? Ter
mészetesen elsősorban önmagamnak. 
Holott: „most” nem is nekem jutott 
eszembe. És azért, amiért. Másutt és más
nak. De, feltehetően, hasonló okokból, 
mint amiért bennem váratlanul oly érzé
keny húrokat érintett. Titkosakat. Ha 
nem „tilosakat” -  ebben a mindent-sza- 
bad-amit-lehet és mindent-lehet-amit- 
szabad irodalmi világban. Pontosabban, 
ennek kis -  lírai -  csücskében. Lévén, 
hogy irodalmunk kisded respublikájá
ban, főként annak e legbecsesebb (?) 
nemzeti (?) tartományában mi mindig 
radikálisak vagyunk. Hol ránk kény- 
szerített, botcsinálta radikalizmussal, hol 
tőlünk kikényszerítettel, hol éppen ön
ként magunkra kényszerítettel; ha nem 
felülről, akkor alulról vagy oldalról irá
nyítottal. Mintha, miképpen -  ahogy go
noszkodva mondani szokták -  nekünk 
csak egy „csőcselékünk” van, „elitünk” is 
csak egy lehetne. Hiába, szegény ország 
vagyunk (s mint ugyancsak a magyar köl
tészetből tudjuk, „aki szegény, az a legszegé
nyebb”).

A lényeg mindenesetre majdnem min
dig: sosem méltán azt várjuk a költészet
től, hogy valamivel (valami váratlanul 
vagy várhatóan: költészettel) megajándé
kozzon (Apollinaire szerint a modern köl
tészet egyik fő karakterisztikuma a várat
lanság, a meglepetés), hanem méltatlan 
módon elvárjuk, hogy azzal ajándékoz
zon meg, amire mi éppen vártunk. Nem 
valami újjal (ami olykor valami „régi” 
maszkjában is megjelenhet: ilyen rakon

cátlan a természete); főként nem valami 
mással, ti. az éppen „másnak” kikiáltott 
máshoz képest mással. A „másság” aktuá
lisan mindig radikális hívei a másságot is 
csak egyképpen kívánják elképzelni. 
Mintha napkirályi biztonsággal kijelente
nék: „A Másság Én vagyok.” Vagy, pon
tosabban: mi vagyunk.

így aztán másoknak, egyeseknek marad 
az éppen kötelező (elvárandó) mássághoz 
képest más utáni nosztalgia aszkézise; 
vagy éppen luxusa. Vagy az az imaginá- 
rius érték, ahol a kettő egybeesik. Termé
szetesen minden nemzedéknek joga (sőt 
rendeltetése) megtagadni elődeit. „Az 
újaknak szabadságukban áll utálni az ősöket: 
itthon vagyunk, és ráérünk”, vallotta Izam- 
bard barátjának írt „látnoki” levelében 
Rimbaud, az utána jövő számos közeli 
vagy kései utód nevében is. Azokéban is 
persze, akiknek immár nem „modernnek 
kell lenni[ük] mindenestül”, hanem utómo
dernnek, a-modernnek, anti- vagy éppen 
kontra-modernnek. Persze csak addig, 
amíg (erre) „ráérnek”. Mert ez a keserves 
kulcsszó. Rimbaud -  nemhiába a „látno- 
kiság” -  már ezt is egész kiskorúan ismer
te. Sokan azonban mintha nagykorúsítva 
se tudnák. Azt se, hogy a kérlelhetetlen 
rend majd a korral őket is belesimítja ko
rukba, az utókor pedig betereli az ősök 
(az „utáltak”) karámjába. Kivéve, ha va
laki Rimbaud lesz közülük (de az nem be
lőlük szokott lenni). „Mind odajutnak, mert 
mind Erre születtek -  fogja majd nyüszíteni 
Fernando Pessoa verse -, és oda juthatunk 
csak, Amire születtünk [...] Marinetti akadé
mikus...”

De nem Rimbaud-ról van szó, nem is 
Marinettiről, se Pessoáról, se másokról. 
Csak arról, hogy mikor kedves folyóira
tom legújabb száma francia fordításban
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elém hozta Shelley ÜRPHEUSZ-át (Po&sie 
No 70), mindjárt megirigyeltem fordító
ját (Róbert Davreau), s mindjárt, nagy 
bakugrással, azt a kisdiákot is, aki tizenöt 
éves fejjel mámorosan olvasta ennek az 
Arielnek regényes életrajzát André Mau- 
rois tollából.

Mert verset addig csak azt a néhányat 
olvastam tőle, amely leendő mestereim 
fordításában megjelent magyarul: Az ÉR
ZÉKENY PLÁNTÁ-t (Babits és Tóth Árpád 
szinte egy időben, versengve készült két 
fordításában), az ÜZYMANDlAS-t és az IN
DIÁN SZERENÁD-ot; Kosztolányitól a pa
csirtához és az éjszakához írt ÓDÁ-kat.

Akkor persze még nem tudhattam, 
hogy az angol romantikus költészetnek 
nincs nagy ázsiója a moderned költészet 
berkeiben, azóta, hogy Eliot kiásta a 
majdnem-feledésből az angol barokk 
„metafizikus” költészetét (s ez dicső tette 
marad), miközben azonban majdnem 
nyomtalanul ki akarta törölni jó emléke
zetünkből az egész angol romantikus lírát 
Shelleytől Swinburne-ig; mintha Donne- 
tól és Marvelltől Hopkinsig (netalán ma
gáig Eliotig?) szünetelne az egész angol 
költészet (esetleg Dryden és Pope „szati
rikus” és „szellemes” géniusza kivételé
vel; akiket azért mégsem sikerült vissza
helyeznie klasszicista trónusukra). Fortu
na szekerén a költőknek sem könnyű 
„okosan ülni”, „hogy ki ne dülj”-enek. Az 
utókor szeszélyes, veszélyes -  és nem min
dig eszélyes libikóka.

Én azonban akkor, épp ellenkezőleg, 
úgy tudtam, hogy a magyar modern köl
tészetnek viszont (már Aranytól kezdve) 
nagyon is az angol romantika volt az 
egyik ösztönzője. Nem azt felelte-e Babits 
egy ostoba körkérdésre, hogy „a legszebb 
magyar vers” Shelleytől az ÓDA A NYUGATI 
SZÉLHEZ, Tóth Árpád fordításában? 
(Egyébként ez az ironikus-provokatív 
bonmot győzött meg arról idejekorán, 
hogy az azóta is mániákusan felvetődő 
kérdés: „lehet-e egyáltalán verset fordíta
ni?”, eleve értelmetlen; a „szép hűtlenek”

és a „csúnya hűségesek” alternatívája pe
dig nagy ívben megkerüli a valóban léte
ző kérdést: „mi is a költői fordítás termé
szete?”.

De nemcsak költő-süvölvény voltom 
iránti nosztalgiák támadtak föl bennem 
egyszeriben az ORPHEUSZ francia fordítá
sa nyomán, hanem merőben újak is. Hi
szen nem ezért helyeztem-e már jó tíz év
vel ezelőtt írt An t h ü l ü g ía  Ap ü k r ip h a  
című versciklusom elé Schönberg vallo
mását, mely egy 1947-ben írt leveléből va
ló?: „...minden új stílusú komponista nosztal
giát érez a régi stílusok iránt... Bennem is na
gyon gyakran támad fel a tonalitás utáni vágy, 
s ilyenkor engednem kell ennek a kísértésnek... ” 
Mostanában egyre többet kísért ez a vágy: 
úgy énekelni, mint a (goethei) „madár a 
lombban”, vagy éppen úgy, ahogy Shelley 
ürpheusz dalától legyőzött csalogánya 
„némán gubbasztva... elbűvölve hallgat”.

Ez az ü RPHEUSZ egy néhány soros kó
russal kétszer megszakított drámai mo
nológ, első olvasásra szinte semmit nem 
tesz hozzá a jól ismert mítoszhoz. Sőt alig 
valamit tart is meg belőle. Gazdag több- 
szólamúságát, sokágú cselekményét 
egyetlen mozzanatra szűkítő dramaturgi
ája nemigen tesz túl a számtalan barokk 
operalibrettó átlagán, melyek későbbi 
reprodukciói századok óta visszajárnak 
az európai művészet minden régiójába, 
és ellátják a téma variációival az európai 
színpadokat, egészen az operettekig. A 
közbeékelt két rövid kórus szinte ez utób
biak alsó szintjéig süllyed, ügyetlen szín
padi „töltelékanyagnak” hat (itt, ahol 
nincs is színpad), hasonlóan ahhoz a pél
damondathoz -  „A márkiné délután ötkor 
elment hazulról” -, amellyel a szürrealisták 
szokták demonstrálni -  Valéryt idézve -  a 
regényírás irodalom alatti kényszereit.

De a szöveg! Bár ez elé a felkiáltójel elé 
is némi kitérő kívánkozik. Ha úgy olvas
suk -  vagyis úgy, ahogy Eliot le akart szá
molni a romantikával, Shelleyt és a „klasz- 
szikus” Goethét egybemosva -, akkor ma
gát a szöveget is „a költészettel való vissza
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élésnek” találhatjuk, és vele együtt meg- 
hökkenhetünk azon, hogy Shelley „mi
mindent vár a költészettől”. Mert Shelley 
„kölcsönvett bizonyos eszméket -  ez, amint 
mondtam, még nem lenne hiba -, de hitvá
nyakat vett kölcsön, és összekeverte őket a ma
ga meglátásaival. Goethéről talán inkább 
azt mondhatjuk, hogy belekontárkodott a fi
lozófiába is meg a költészetbe is, de sem eb
ben, sem abban nem teremtett igazán nagyot”. 
(Vö. Sh e l l e y  és Ke a t s . In: T. S. Eliot: 
ká o sz  A RENDBEN. Budapest, 1981.301
302. o.)

De ha egy jó -  Elioton inneni pillanat
ban, „más szögben törve” kezdjük olvasni, 
akkor éppen Eliot ama híres megállapítá
sát látjuk benne megelevenedni, hogy 
„...a múltat igenis át kell alakítania a jelen
nek”, s éppen az ő „tárgyszerű ellenérték”-ről 
(„objective correlative”) alkotott elméleté
nek egyik nagyszerű, „avant la lettre” 
megvalósulását fedezzük föl; méghozzá 
nem is csak az alkalmazás, hanem a tuda
tos ráismerés szintjén is:

„Holdról, szélről, csillagokról beszélek,
Nem a dalról; de azt visszhangzanom
A természettől kéne sosehasznált
Szavakat kérnem...”

S minthogy szavakat nem lehet a termé
szettol kölcsönözni, azt kölcsönzi, amit le
het. Holdról, szélrol, csillagokról beszél... 
S az ének ki- és elmondhatatlanságát 
négy grandiózus tájképben „beszéli el”. 
Mint egy négytételes tájszvit zenéjét. Az 
elnémulás elmondhatatlanságától -  a né
maságot követelo megszólalásig. A „szik
kadt, sötét föld”, a „tompa, lomha-folyású” pa
tak, melynek „forrása apadhatatlan sötétség- 
kút” után, a katabaszisz nyomán feltöro 
„mélységes-mély, rémes dallam” riaszt föl, ezt 
szakítja meg az elveszett múlt „égi dolgok
ról” csobogó csermelye, „sokszoros tükröt 
tartva a nap elé”. S már a „két iker nő-sziklát” 
szétválasztó „irdatlan vízesés” frenetikus 
erotikumát dörgi a kép hangja (illetve: a 
hang képe), hogy aztán „vad déli szél” szór

ja szét a felhőket, s a minden tépő gyöt
relmen és emlékezo szelídségen túli, az 
egész teremtett világgal egyesülő or- 
pheuszi táj bomoljon ki. Orpheusz nem 
a madarakkal verseng (mint Goethe dal
noka: „Ich singe, wie der Vogel singt”). Ha
nem úgy, hogy a madár se „versenghet” ve
le. „Heverő oroszlánok”, „hűséges gödölyék”, 
„vaksi férgek” között a csalogány is „csak el
bűvölve hallgat”.

Csakhogy -  s ezt észre se vesszük -  
Orpheusz sem énekel. Csak „nem ül ott már 
szikla-trónján”, hanem éneke állatokba és 
növényekbe költözött metaforájának kellős 
közepén, láthatatlanul és hallhatatlanul. 
Ahol a csalogány is csak az ő hallgatását 
hallgatja („elbűvölve”) . S ezzel Shelley már 
Rilkét előzi. A Sz o n e t t e k  Or p h e u s z h o z  
I/5. darabját:

„Mert mindez Orpheusz megújulása 
más-más alakban. Nem is kell egyéb 
néven neveznünk. Most és mindörökre 
az ének -  Orpheusz. ”

(Garai Gábor fordítása)

A költőt (az „énekest”) nem énekesként 
ismerjük meg (és fel). Hanem mint magát 
az éneket.

„Nem messze innen” -  kezdi a monológot A , 
az ismeretlen identitású elbeszélő (vagy 
énekes), Orpheusz azonosíthatatlan ta
núja. Szinte szóról szóra úgy, mint alig 
húsz évvel előbb Hölderlin az utolsó nagy 
ódáját: „Nah ist...” „Közel van, s mégsem 
elérhető, az Isten.” Mint ahogy a Költő 
éneke is (sem). Legfeljebb az énekesma
darak hallgatásával.

Mintha a másik nagy romantikus, a festő 
Caspar David Friedrich szinte év szerint 
egy időben festett tájakon túli tájait -  hal
lanánk . *

Az ORPHEUSZ-fordítást körülvevő töre
dékek szintén Shelley rövid életének 
utolsó éveiben, a költő legnagyobb ver
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seinek közelségében Íródtak. S mintha 
mindegyik ugyanazt kérdezné, amivel 
utolsó nagy töredékének, AZ ÉLET DIADA- 
LÁ-nak végső, 544. sora törik ketté: „Then 
what is lifef...” *
Az itt közölt szövegek, egy vers és egy tö
redék kivételével, eddig nem voltak ma
gyarul olvashatók. A Ha lá l  című töredék

régebbi fordítása Jobbágy Károlytól való. 
A LOVE’S PHILOSOPHY-nak két ismert 
fordítása is van, Szabó Lőrinc, illetve Vas 
István, mondani sem kell, kiváló munká
ja. Ezeket nem túlszárnyalni, csak talán az 
eredeti néhány általuk csekélyebb figye
lemre méltatott mozzanatát érvényesíte
ni reméltem.

Somlyó György

Percy Bysshe Shelley

POSZTUMUSZ VERSEIBŐL
Somlyó György fordításai

A szerelem filozófiája 

I

Források ömölnek folyókba,
S a folyókat várja a tenger, 

Szelek az égen összefonódva 
Örökre édes hevülettel;

Isteni törvény, hogy sosem egyes 
Semmi e föld kerekén, 

Mindennel minden elegy lesz, 
Miért ne veled én?

II

Hegyormok csókolnak az égbe, 
Hab omlik bele a habba, 

Nővér-virágnak nincs menedéke, 
Ha fivérét odahagyja;

Nap sugarát a földre szórja, 
Holdfény csókol tengereket: 

Mindez az édes mű mire jó, ha 
Te nem csókolsz engemet?

1819


