
15

A 2019 októberében a Kalligram folyóiratban megjelent sorozat óta csaknem el-
készült a teljes munka első változata, a versek azonban szükségszerűen még to-
vábbi csiszolásra, a jegyzetek pedig gyarapításra szorulnak. Több kisebb publi-

káció is napvilágot látott azóta, mégis rengeteg anyag gyűlt fel, versanyagban és jegyzetek-
ben egyaránt; ebből ad ízelítőt ez a közlemény. A szakirodalom jelentős része úgy véli, hogy 
a Szonettek egy része akkor íródott, amikor Londonban a pestis miatt bezárták a színháza-
kat (ezen fordítások egy része is karanténban készült).

Jó néhány vers szól a távol lévő kedvesről: vélhetően a karanténhelyzet lenyomata is ott 
van a verseken, bár a toposz már a trubadúroktól is ismeretes (közülük Jaufré Rudelt ne-
vezték a távoli szerelem költőjének); ezt a motívumot a petrarkizmus is átvette. Az első 
vers éppen ezt a toposzt viszi tovább. A középkori költők által kifejlesztett ellentétkölté-
szet hatása is tetten érhető: bár az eddigi fordítások önkéntelenül is modernizálták a szöve-
get, a vers igen erősen táplálkozik a középkori gyökerekből is. A másik főszólam, a fény-ár-
nyék platonista szimbolikája egyike a ciklus legfontosabb motívumainak; legteljesebb for-
mában az 53. versben van jelen, de ebben a versben is alapvető fontosságú (a részletesebb 
elemzés, mint a többi vers esetében, a jegyzetekben található). Az érzékszervek – s legfő-
képpen is a szem, amely a lélek befogadó képességének eszköze – is kiemelten fontosak 
a gyűjteményben. A második a ciklus egyik emblematikus darabja, az emberi sors sanya-
rúságát panaszló 66. szonett (Szabó Lőrinc fordításában: „Fáradt vagyok, ringass el, ó, ha-
lál…”). Sokan nagyon aktuálisnak érezhetjük ebben az időszakban ezt a több mint négy-
száz esztendeje született szöveget; egy picit bővebb jegyzetet írtam hozzá, amely kapcso-
latba hozza egy másik nevezetes Shakespeare-szöveggel, Hamlet nagymonológjával, amely 
éppen ugyanerről szól, egy másik megvilágításban, így a két szöveg kölcsönösen új fény-
be állítja a másikat. Ez a vers is az antitetikus retorikára épít: ellentétekben fejezi ki a vi-
lág igazságtalan, rideg mivoltát; értékrendjét részletesen elemzem, de persze erről a versről 
is még jócskán volna mit mondani. A harmadik szöveg tanúsítja, hogy fordításaim folya-
matos javításokon mennek keresztül: a már egyszer publikált 75. szonettet, az előző meg-
jelenés egyik darabját azóta újra kellett gondolnom, mert a szöveget másként értelmezhet-

 * A szerző az MMA hároméves alkotói ösztöndíjában részesült. Itt mond köszönetet a Magyar Shakespeare Bizottság tagjainak, akik tanácsaikkal kez-
dettől fogva segítik a munkát.
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jük, mint eddig bárki magyarul. Almási Zsolt volt az, aki új értelmezésével korábbi mun-
kám felülvizsgálatára inspirált: az általa felvetett kérdések természetesen már korábban is 
felmerültek bennem, de az ő késztetésére sikerült választ is találnom rájuk; ezek a válaszok 
olvashatóak az alábbi közlés jegyzeteiben. A negyedik darab sötét tartalma ellenére is talán 
a legkedvesebb számomra az egész ciklusból: az első szonett, amelyet lefordítottam, a 144. 
számú, amely a kétfajta érzelmet összeveti egymással: ezek rendkívüli mértékben elütnek 
egymástól. Az érzelmi vágy tárgyát angyalhoz, a testi vágyét viszont ördöghöz, illetve dé-
monhoz hasonlítja a Beszélő. Az előző fordításokkal ellentétben nagy jelentőséget tulajdo-
nítok annak, hogy a Címzett és a Beszélő közötti érzelmi kapcsolat teljesen más minőségű, 
mint a Sötét Hölgyhöz fűződő, bűntudattal megélt, zsigeri vonzódás. Ez az ellentét olvas-
ható ki a verssorozatból: a 75. a Címzett és a Beszélő éteri, érzelmi és intellektuális alapú, 
mégis ellentmondásos barátságát ábrázolja: mint minden erős érzelmi kötődés, e kapcso-
lat is függőséget, kiszolgáltatottságot jelent a vonzalom tárgyával szemben. Ennek az egy-
szerre építő és pusztító jellegű vágynak a kifejezései a testies metaforák, amelyek teljesen 
más jellegűek, mint a Sötét Hölgyhöz kapcsolódó versek esetében: itt a vonzódást a kap-
zsisághoz, az éhséghez és a szomjúsághoz hasonlítja a költő. A 144. mindkét fajta viszonyt 
tartalmazza: azt is, amely a Szép Ifjúhoz, és azt is, amely a Sötét Hölgyhöz kapcsolja, így 
a kétféle kapcsolat közötti ellentét teljesen nyilvánvaló lesz. A Szép Ifjúhoz fűződő érzelem 
angyali, tiszta, érzelmi alapú, míg a Sötét Hölgyhöz fűződő testies, pokoli, bűnös viszony. 
A beszélő attól tart, hogy a rossz megrontja a jót, s a mennyei lény pokolivá változik, s ez-
zel egyszersmind saját lelke is odavész. Válogatásunk utolsó szövege, a 147. számú immár 
kizárólag a Sötét Hölgyhöz szól: azt a bűnös, pokoli és zsigeri vonzódást írja le, amely a sze-
relmi vonzalmat szinte a tébolyig fokozza; a vers ezt az érzelmet halálos betegséghez ha-
sonlítja; ez a képlet az antikvitás óta jelen van az irodalomban, a kifejezésmód azonban új. 
E vers szimbolikája aktuális; talán nem független ennek alkalmazása a már említett londo-
ni karanténhelyzettől – de persze ez csak szubjektív megállapítás részemről, hiszen a Szo-
nettek datálása, illetve cikluson belüli sorrendje meglehetősen vitatott. A válogatás versei 
nagyon szemléletesen illusztrálják, mennyire különbözik egymástól a Címzett, illetve a Sö-
tét Hölgy iránti érzelem. Az angol szövegeket Ledger, illetve az Edmondson-Wells-féle, leg-
újabb kiadás alapján adom (a részletes adatokat a közlemény végén található bibliográfia 
tartalmazza; utóbbi a Stanley Wells közreműködésével készült The Oxford Shakespeare-soro-
zat szövegét vette át). Az a megtiszteltetés ért, hogy Paul Edmondson és Stanley Wells fel-
kértek kötetük, az All The Sonnets Of Shakespeare fordítására, amely a Cambridge Univer-
sity Pressnél, 2020-ban látott napvilágot; köszönet nekik, hogy már egy évvel a megjelenés 
előtt rendelkezésemre bocsátották kötetük anyagát, így azt is felhasználhattam munkámhoz.

XLIII
When most I wink, then do mine eyes best see,
For all the day they view things unrespected;
But when I sleep, in dreams they look on thee,
And, darkly bright, are bright in dark directed.
Then thou, whose shadow shadows doth make bright, 5
How would thy shadow’s form form happy show
To the clear day with thy much clearer light,
When to unseeing eyes thy shade shines so!
How would, I say, mine eyes be blessèd made
By looking on thee in the living day, 10
When in dead night thy fair imperfect shade
Through heavy sleep on sightless eyes doth stay!
All days are nights to see till I see thee,
And nights bright days when dreams do show thee me.



17

JEGYZETEK
A vers az 53. szonett platonista gondolatmenetének jegyében áll, azzal a különbséggel, hogy 
itt a substance kifejezés, amely anyagot és lényeget, platonista értelemben vett ideát is je-
lenthet, nem szerepel, az ellentétpárja, a shadow annál inkább. Magyarul árnyékot, és az 
idea evilági megvalósulását, majdnem azt mondtam: megtestesülését is jelentheti, ugyan-
akkor a színészekre is vonatkoztatható a korban a kifejezés. Itt is, akárcsak az 53. versben, 
az lesz a konklúzió, hogy a Címzett valamiképpen még a platóni ideákat is felülmúlja; ott 
az ideája volt azonos a szépség ezer férfi és női alakban megtestesülő ideájával, itt pedig ár-
nyáról bizonyosodik be, hogy képes nappallá tenni az éjszakát – fénye által. Milyen lehet 
vajon magát az eredetit látni, fényes nappal, ha az árnya ilyen ragyogó? Árnya, azaz emlé-
ke, egészen pontosan az emlékéből születő álomkép, amely természetesen tökéletlen kép-
mása csak az eredetinek (sőt: csupán a képmás képmása, míg az eredeti szinte a szépség pla-
tóni ideájával azonos.) Az ellentétek végigvonulnak a versben, a középkori trubadúrkölté-
szet ihletésére, de annál jóval gazdagabban (living day-dead night, darkly bright shadow, 
stb.), így fejezve ki azt az egyszerre fájdalmas, egyszerre csodálatos érzést, amit a szeretett 
személy emléke kelt a távollévő kedvesben.

6 az mily öröm: ritmusát az ejtésnek megfelelően kell értelmezni, így a második szótag hosz-
szan ejtendő.

11 imperfect: itt Edmondson értelmező átiratát fogadtam el: az árnyék tökéletlensége abból 
fakad, hogy anyagtalan, bár persze a címzett árnyéka tökéletesebb, mint más anyaga, illet-
ve lényege: a substance szó többértelmű, lásd az említett 53. szonettet.

43.
Csak úgy lát jól szemem, ha csukva van:
mit nappal bámul, mind érdektelen.
Ha alszom, téged néz világtalan:
sötétben árnyad fény vak éjeken.
Ha árnyaktól az árnyad fényesebb,
az mily öröm, ha látom alkatod,
hisz tiszta nappal sokkal élesebb,
ha hunyt szememnek árnyad így ragyog!
A két szemem hogy boldogítanád,
ha élő nappal rád tekintenék:
szép még az árnyad is: holt éjen át,
mély álmon át a két szemembe ég!
Míg újra látlak, addig éj a nap:
s nap lesz az éj, ha álmom megmutat.

LXVI
 1 Tired with all these, for restful death I cry:
 2 As, to behold desert a beggar born,
 3 And needy nothing trimmed in jollity,
 4 And purest faith unhappily forsworn,
 5 And gilded honour shamefully misplaced, 5
 6 And maiden virtue rudely strumpeted,
 7 And right perfection wrongfully disgraced,
 8 And strength by limping sway disablèd,
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JEGYZETEK
A nevezetes szonett azt a kérdést veti fel, meddig képes elviselni az ember a lét keserveit, 
s mi az, amely mindennek ellenére életben tartja, és arra bírja, hogy folytassa a kilátásta-
lannak tűnő küzdelmet?

Shakespeare-t némi joggal hasonlíthatjuk egy szivacshoz: mindent magába szív, majd 
kortalan, időtálló formába foglalja ezeket a hatásokat. A középkori mulandóságtudat és 
a késő reneszánsz melankóliája találkozik műveiben, és a modernség számára is átérezhe-
tő módon fogalmazza meg ezeket az örök érzéseket. A középkori vallásos erények (nagy-
lelkűség, kegyesség, bölcsesség, állhatatosság), illetve a belső értékek (jóság, erény, hűség, 
bölcsesség) alá vannak vetve a külső, mulandó értékeknek (pénz, gazdagság, testi élveze-
tek), illetve az azokat hajhászó világi bűnöknek (erkölcstelenség, mohóság). Az itt meg-
jelenő értékviszonyok tükrében a kettő között fel sem merülhet a harmónia; az erény ve-
reségre ítéltetett ebben a világban, és ez a kudarc a végső vereségben, a halálban ölt tes-
tet. A szonettciklus egészében többféle eszmét is szembeállít az örök pusztulás fenyegetésé-
vel: itt a vereség elkerülhetetlen, ám annak elodázását a szerelemhez hasonló mélységű és 
erejű vonzalom indokolja; olybá tűnik, hogy erre a Sötét Hölgy iránt érzett bűnös, testies, 
mulandó érzelem nem képes… A reneszánsz végének válságtudata jelenik meg a szöveg-
ben: motívumkincse és hangulatisága közös például Rimay János Ez világ, mint egy kert 
című gondolati költeményével is. A vershez természetesen jóval erősebb párhuzamot talá-
lunk magánál Shakespeare-nél: Hamlet híres nagymonológjában. Érdemes felidézni a szö-
veget, Arany János fordításában:

 9 And art made tongue-tied by authority,
 10 And folly, doctor-like, controlling skill, 10
 11 And simple truth miscalled simplicity,
 12 And captive good attending captain ill.
 13  Tired with all these, from these would I be gone,
 14  Save that to die I leave my love alone.

66.
 1 Elég volt, jöjj, pihentető halál;
 2 belátom én: az érdem koldus itt,
 3 és senki az, ki díszruhába’ jár,
 4 és megtagadva rég a tiszta hit;
 5 és ál-dicsőség túl magasra hág,
 6 és meggyalázzák most a szűz erényt,
 7 és nagyszerűt szidják a legkivált,
 8 és sántaság bénít erős szerényt,
 9 és úr előtt a művész csendben ül,
 10 és kontár fogja szaktudás kezét,
 11 és egyszerű igaz megszégyenül,
 12 és jó fogoly szolgál gonosz vezért.
 13  Elég volt már, mennék minél előbb:
 14  halnék, de nem hagyom magára őt.

Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait;
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen,
S fegyvert ragadva véget vet neki?
Meghalni – elszunnyadni – semmi több;

S egy álom által elvégezni mind
A szív keservét, a test eredendő,
Természetes rázkódtatásait
Oly cél, minőt óhajthat a kegyes.
Meghalni – elszunnyadni – és alunni!
Talán álmodni: ez a bökkenő;
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Hamlet monológja érezhetően rokona az alábbi szonettnek: e szövegek nem pusztán re-
gisztrálják a világ szomorú állapotát, hanem beszélőjük érzékeli, hogy valami mégis visz-
szatartja a haláltól – és azt is megmondja, mi az. A monológban nem a kivételes mélysé-
gű vonzalom az, mint a szonett zárlatában: ott az ember „utált szerelme dölyfét” elvisel-
ni szintén az élet negatív vonásai közül való. Az idézett kiszólás ugyanakkor értelmezhe-
tő önironikusan is, a burkolt önvád megnyilvánulásaként: éppen Hamlet az, aki Opheliát 
elküldi magától. Attól tart, hogy Ophelia Poloniuson keresztül önkéntelenül is Claudius 
eszközévé lesz, és ez a félelme indokolt. Hamlet azonban nem áll a szerelem hatalmán kí-
vül, mint valami sztoikus bölcs: mikor felbukkan Ophelia, egy vallásos metaforikájú, szin-
te fohászszerű megszólalás szakad ki Hamletből, az igaz szerelem tehát az ő számára is va-
lamiféle reményt jelent, még akkor is, ha a szerelem a dráma kizökkent idejében nem tel-
jesedhet be, és ezzel a főhős tisztában van.

Hogy mi az, ami Hamletet visszatartja attól, hogy elhagyja ezt a világot? A szöveg ezt nyíl-
tan kimondja: ez a valami a tudat. Ezért döntöttem Arany változata mellett: a monológ vé-
ge felé, a 31. sorban található kulcsszót, a Hamletet visszatartó conscience kifejezést Arany ön-
tudatnak, és nem lelkiismeretnek fordítja, mint (Schröder nyomán) Kazinczy Ferenc, illetve 
Nádasdy Ádám (az ő jegyzetei azonban jelzik a többértelmű olvasatot). A monológ szövegkör-
nyezete nézetem szerint egyértelműen Arany interpetációját támogatja, azzal a megszorítással, 
hogy öntudat helyett a tudat lenne a teljesen pontos fordítás. Eszerint az olvasat szerint nem 
a bűneink miatti lelkiismeret-furdalás, de nem is saját egyéniségünk ismerete vagy fontossá-
gunk tudata tart vissza bennünket, hanem az, hogy a halál után következő állapotról sem-
mit nem tudunk. (Szintén Almási Zsolt megfigyelése, bájos következetlenség a monológban, 
hogy a halálról mint olyan tartományról beszél, ahonnan nem tért még vissza utazó, pedig 
nagyon is visszatért, hiszen alig valamivel korábban beszélt atyja szellemével… Ráadásul a he-
lyet múlt időben fordítják a magyar változatok, pedig az angol források többségében jelen időt 
találhatunk.) Így találkozik a szövegben szkepticizmus és hit, enigmatikus ellentétet alkotva.

Figyelemre méltó még az is, ahogyan a szerelem motívuma összekapcsolódik a záró fel-
kiáltást megelőző monológból feltűnően hiányzó vallásos képzetkörrel. Szerelem és vallá-
sosság összekapcsolódik a Rómeó és Júliában is, ahol Rómeó saját magát egy bűnös zarán-
dokként írja le, aki megváltást keres Júlia kezétől, mint ereklyétől; ez a motívum a kortárs 
Balassi Bálintnál is felbukkan, de ez meglehetősen gyakori jelenség volt a petrarkista ha-
gyományban. Nem véletlen, hogy Shakespeare néhány szonettjét először megjelentető kö-
tet, a William Jaggard által 1599-ben kiadott Passionate Pilgrim, a Szenvedélyes zarándok is 
éppen ezen a címen jelent meg, hiszen az szerelmes verseket tartalmaz. Ami a vallásos te-
matikát illeti a korban, az Erzsébet-kori színpadon a királynő rendeletben tiltotta a vallá-
si kérdések megtárgyalását; a modern kutatások szerint talán sosem fogjuk tudni eldönte-
ni azt a kérdést, hogy ez az enigmatikus, nagyon sokszínű világnézetet kifejtő szerző való-
jában hogyan is gondolkodott a végső kérdésekről; annál több izgalmas hipotézisünk lehet.

A szonett záró ellenvetése, amely mindössze az utolsó félsorra korlátozódik, Hamlet em-
lített sóhajához hasonlóan szintén meglehetősen rövid. Az egész versen végighúzódó ellen-

Mert hogy mi álmok jőnek a halálban,
Ha majd leráztuk mind e földi bajt,
Ez visszadöbbent. E meggondolás az,
Mi a nyomort oly hosszan élteti.
Mert ki viselné a kor gúny-csapásit,
Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét,
Útált szerelme kínját, pör-halasztást,
A hivatalnak packázásait,
S mind a rugást, mellyel méltatlanok
Bántalmazzák a tűrő érdemet
Ha nyúgalomba küldhetné magát
Egy puszta tőrrel? – Ki hordaná e terheket,
Izzadva, nyögve élte fáradalmin,
Ha rettegésünk egy halál utáni

Valamitől – a nem ismert tartomány,
Melyből nem tér meg utazó – le nem
Lohasztja kedvünk, inkább tűrni a
Jelen gonoszt, mint ismeretlenek
Felé sietni? – Ekképp az öntudat
Belőlünk mind gyávát csinál,
S az elszántság természetes szinét
A gondolat halványra betegíti;
Ily kétkedés által sok nagyszerű,
Fontos merény kifordul medriből
S elveszti „tett”nevét. – De csöndesen!
A szép Ophelia jő. – Szép hölgy, imádba
Legyenek foglalva minden bűneim.
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érvekkel szemben csak egyetlen indokot hoz fel az életben maradás mellett – mégis meg-
lehet, hogy ez az érv a döntő, hiszen a vers zárlatában szerepel. A retorikai párhuzam nyil-
vánvaló: a Hamletben Ophelia felbukkanása, míg a szonettben a „my love” kifejezés hoz-
za el a fordulatot; mindkét esetben a vonzalom érzése zökkenti ki a beszélőt melankó liá-
jából. A „my love”, amely az egész versciklusban igen-igen gyakori, maga is sokértelmű: 
egyaránt állhat ’szerelmem’, ’szerelmesem’, ’barátom’ és ’barátságom’ értelemben is. Utób-
bi kettő azonban több annál, amit ma így nevezünk; erre a kérdésre a 75. szonett jegyze-
teiben térünk ki részletesen.

Érdekes konstellációba kerülnek mindezek az elemek: a középkorias, túlvilági erők mű-
ködésén alapuló hiedelemvilág tökéletesen egybevág a modern ember nagyon is evilági 
élettapasztalatával. A tapasztalat közös; a rossz ezúttal a felszínes, világi értékekért (vagyo-
nért. hatalmi pozícióért, egyéni érdekért) tülekedő tömeg értékrendjeként értelmezhető, 
amely olyan valódi, mély belső értékek ellenében hat, mint a tisztaság, a szakértelem, a tu-
dás, a művészet és az érdem.

A vers egy örökkévaló emberi léthelyzetet jelenít meg, így minden korban egyformán 
aktuális. Nem véletlenül volt éppen ez a vers a Szabó Lőrinc-féle fordítás egyik legszebb és 
egyben legismertebb darabja is.

4 purest faith: a kifejezést „minden szent hitet”-nek fordítja Szabó Lőrinc, nézetem szerint 
pontatlanul (csak azokat az eltéréseket említem, amelyeket kiemelten fontosnak tartok). 
A kifejezés a legőszintébb, legtisztább hitet jelenti.

5 gilded honour: a kifejezés többjelentésű: ezúttal arra utal, hogy aranyozott, de nem arany: 
„és becsületet rút gyanú aláz” Szabó Lőrinc fordítása szerint, pedig éppen fordítva van: 
a látszólag meglévő, ám hamis érdem diadalmaskodik (Ledger jegyzete). A félreértés oka 
a misplaced lehetett, amely azt jelenti, hogy a hamis becsület rossz helyre kerül: de nem 
megalázzák, hanem éppen érdeme ellenében magasztalják fel.

9-10 A két sort Szabó Lőrinc változata felcseréli, vélhetőleg a rímkényszer miatt. A kilen-
cedik sor tongue-tied kifejezése a 80. szonettben is előfordul, talán arra utalva, hogy a rivá-
lis költő Shakespeare-nél magasabb rangú; talán innen a jelen, 66., illetve a 80. vers pesz-
szimizmusa, visszafogottsága, önbizalomhiánya, pedig másutt nagyon is öntudatosan nyi-
latkozik versei értékéről, amelyek ellensúlyozzák az idő ártó hatalmát, az említett szonet-
tekben erről nincs szó. Habár Ledger vitatja Booth értelmezését, Duncan-Jones egyetért 
vele: a sor az Erzsébet-kori cenzúrára utalhat, amely kétségtelenül jelen volt a korban. Az 
art szó szakértelmet, hozzáértést is jelentett, de a kontextus a művészetre tett utalást sejtet, 
bár – mint oly sokszor – Shakespeare most is többértelmű. (A kétértelműség már a szó la-
tin változatában megvan: az ars is jelent művészetet, szakértelmet és tudományt egyaránt.)

14 my love: jónak láttam a szerelmemet kifejezés helyett pusztán az „őt” kifejezéssel utal-
ni a Címzettre. Erre több okom is van: először is a „szerelmemet” szó nagyon mekeg, má-
sodszor sok szótagból áll (ha beletesszük, valami egyebet kell kihagyni a sorból), ráadásul 
ha rímhelyzetbe kerül, az előző sort is át kellene írni ahhoz, hogy a kifejezés maradhasson. 
Ezek azonban eltörpülnek azon érv mellett, hogy nézetem szerint itt nem a mai értelem-
ben vett szerelemről – sőt, nem is homoerotikus vonzalomról – van szó, hanem egy na-
gyon erős barátságról, amelyet a korban amicitia perfecta (tökéletes barátság) névvel illet-
tek; erről a következő versben és jegyzeteiben szólok bővebben.

LXXV
 1 So are you to my thoughts as food to life,
 2 Or as sweet-seasoned showers are to the ground;
 3 And for the peace of you I hold such strife
 4 As ‚twixt a miser and his wealth is found:
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JEGYZETEK
A verset most másként értem, mint egy évvel ezelőtt; több ponton javítottam, úgyhogy új-
raközlése messzemenően indokolt. Egyike a magyar nyelven legismertebbé vált, és legtöbbet 
fordított szonetteknek, de a szakma ma már egyetért Almási Zsolttal abban, hogy esztétizáló, 
megszépítő olvasatban ismerhettük eddig, amely eltorzította a szöveg tartalmát. Az alábbi 
gondolatmenetet az övé is inspirálta, amely a Shakespeare-daráló nevű YouTube-csatornán 
hallható. A vers valóban részben dehonesztálja, kisebbíti a címzettet – a petrarkista lírával 
éppen ellentétesen, hiszen annak a nő idealizálása, isteni szférába való emelése lehet a cél-
ja, itt azonban másról van szó. A pénzügyi hasonlatok a világi értékek szintjére fokozzák le 
a címzettet, de ezzel maga a beszélő is csökkenti saját értékét, hiszen ebben a metaforikában 
ő egy kapzsi embernek felel meg – a kapzsiság pedig a hét főbűn egyike. Innen folytatnám 
a gondolatmenetet: a vers talán azért alkalmaz ilyen különös képeket mondandójának ki-
fejtéséhez, mert nem is a szerelemről szól – hanem a tökéletes barátságról. Almási szerint 
a férfiak közötti szerelem is lehetséges magyarázat, de nézetem szerint ez esetben nem kü-
lönbözne annyira. Ez a kijelentésem vélhetőleg ellenérzést vált ki azon olvasóimból, akik 
számára kötelező megtanulandó vers volt a szonett Szabó Lőrinc-féle változata, s ez azóta is 
az egyik iskolapéldája a szerelmes versnek Magyarországon. Másként azonban nem magya-
rázhatjuk, hogy bár sok testi metaforát alkalmaz, mégis mennyire hiányzik belőlük a sze-
xualitás. Teljesen más a metaforikája a Címzetthez írott verseknek, mint a Sötét Hölgy-
szonettekben olvasható képek. Sokkal több ez, mint jó szerelem-rossz szerelem szembenál-
lás: másféle érzelmekről van szó. Az egyik pusztán lelki vonzódás, és azonos nemű személy 
iránt áll fenn, a másik azonban elsősorban testi jellegű. A reneszánszban ezt a fajta barát-
ságot amicitia perfecta néven ismerték, amely antik gyökerekre vezethető vissza: Ariszto-

 5 Now proud as an enjoyer, and anon
 6 Doubting the filching age will steal his treasure;
 7 Now counting best to be with you alone,
 8 Then bettered that the world may see my pleasure:
 9 Sometime all full with feasting on your sight,
 10 And by and by clean starvèd for a look;
 11 Possessing or pursuing no delight
 12 Save what is had, or must from you be took.
 13  Thus do I pine and surfeit day by day,
 14  Or gluttoning on all, or all away.

75.
 1 Elmém téged kíván: ételt a lét,
 2 s az édes évszak záporát a föld;
 3 úgy háborúzom én nyugalmadért,
 4 akár fukar, kit kincse meggyötört.
 5 Most büszke élvezője, s csakhamar
 6 remegve félt: tolvaj kor elvehet;
 7 úgy kalkulál, hogy négyszemközt akar,
 8 majd: hadd lássák, veled mily élvezet!
 9 Ha nézlek, én már attól jóllakom,
 10 majd újra látványodra éhezem;
 11 nincs újra gyönyör, mi van s mi kell nagyon,
 12 csak az, mit adsz, vagy el tőled veszem.
 13  Így koplalok s csömörlök napra nap,
 14  torkoskodom, vagy vágyam mit se kap.
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telész Nikomakhoszi etikájából, illetve Cicero Laelius, avagy a barátságról című dialógusá-
ból olvasható ki, de Senecánál is megvan. Shakespeare gondolkodásának közvetlen előz-
ményeként Montaigne Esszéit nevezik meg; a Vízkereszt, vagy amit akartok című vígjáték 
barátság-felfogását Montaigne e tárgyban írott esszéjére vezetik vissza, s ez az esszé kulcs-
fontosságú lehet a Beszélő és a Címzett viszonyának megismerésében. Nem véletlen, hogy 
a Címzett szellemét, illetve belső erényességét dicséri a Beszélő, nem pedig a Sötét Höl-
gyét, aki elsősorban külsődleges erényeivel nyűgözi le a beszélőt, lelkét tekintve azonban 
romlott és erkölcstelen. Jellemző, hogy míg a Címzett nagylelkűsége erény, addig a Sötét 
Hölgyé túlzott adakozás, amely enyhén feddő, erkölcstelen felhangot nyer (mint a talán 
legnehezebben fordítható vers, a 135. szonett esetében, amelyben a will szó nem kevesebb, 
mint 13 alkalommal kerül elő).

1 Igyekszem a betű szerinti értelmezés mellett maradni, de a gondolat helyett a gondolat 
otthonát jelentő elmét vontam be a sorba, mivel az elme fő tevékenysége a gondolkodás. 
Burrow úgy értelmezi a sort, hogy „úgy táplálod a gondolataimat, ahogyan az étel a testet”.

2 sweet-seasoned shower: A jelző egyaránt utalhat édes fűszerre és a tavasz időszakára.

3 peace of you: a sor értelmébe Booth szerint lehetséges, hogy belejátszik a piece szó jelentése 
is: piece of you. A szónak van egy meglehetősen ritkán használatos szexuális értelme is (meg-
bélyegzett nőt vagy annak a nemi szervét jelentheti), de ezt nem tartom relevánsnak, mivel 
az eredetiben nem piece, hanem peace szerepel. A szexuális tartalmú asszociációk végtelen 
burjánzása figyelhető meg a szakirodalomban, de ez helyenként – mint itt is – nem indokolt.

6 Shakespeare itt is többértelmű. A ‘kor’ kifejezés többértelművé teszi a sort; nem pusz-
tán arról van szó, hogy az öregedés – magyarul: a ciklusban kaszával megjelenített egyik 
fő princípium, a Természettel szemben álló Idő – veszélyezteti a Címzettet. Shakespeare-
nél bármely sorból előbukkanhat egy latin mondás; itt is erről van szó. A florilegiumokban 
szereplő latin szállóige, amely ott munkálkodik a sorban, a következő: „fit puer angelicus 
daemon veniente senecta”, ami annyit tesz: „angyali gyermekből sátánt formálhat a vénkor.” 
Erre a mondásra utal az időhöz képest Shakespeare-nél ritka ’kor’ kifejezés. A másik olva-
sat az lehet, hogy saját, nyugtalan korszakának forgatagától félti a beszélő a címzettet. Mint 
gyakran a Szonettek esetében, itt is van egy domináns és egy másodlagos jelentés – mind-
kettő fontos, csak különböző mértékben.

7 counting: a kifejezés a versen végigvonuló fösvénymetaforikához tartozik. Shakespeare 
nyelvileg és képileg különböző, szerelmi költészetben nem szokásos metaforákkal teszi vál-
tozatossá költeményeit: igyekszem ezeket megtartani, bár Almási Zsoltnak igaza van, és ezek 
banalizálják, furcsává teszik a költeményt, és tárgyiasítják a Címzettet. Több szakirodalmi 
forrás, mint Bryson is felhívja a figyelmet arra, mennyire erősen kötődik Shakespeare nyel-
ve a korabeli angol mesterségekhez, iparhoz, kereskedelmi vagy gazdasági élethez (Bryson).

10 Szabó Lőrinc fordítása: „s egy pillantásodért is sorvadok”. Nézetem szerint itt a look 
nem kizárólag azt jelenti, hogy a Címzett nézzen a Beszélőre – az angolból mindkét jelen-
tés kiolvasható. A Szabó-féle variánst azért is idéztem, mert a starving-sorvad megfelelte-
tés zseniális megoldás: még a hangzók is szinte teljesen azonosak.

11 possessing or pursuing: a kifejezés visszatér a 129. versben, így az ottani sorral összhang-
ban fordítottuk (Arden 260).

14 glutton: másik fontos javításom, egy olyan ponton, amelyen az eddigi fordítások átsik-
lottak. Almási Zsolt hívta fel arra a figyelmet, hogy a torkosságra utal (angolul a főbűn 
gluttony). Meg kell vizsgálni a főbűnök szerepét a teljes verssorozatban. A glutton away 
kifejezés a javaktól való elzártságot jelenti.

Vö. 129. szonett.
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JEGYZETEK
Ez a vers látszólagos maisága ellenére szintén középkori alapmotívumokra épül. A pszi cho-
ma chia középkori alapstruktúráját igen izgalmasan bonyolítja meg Shakespeare: a közép-
korban az ember lelkéért küzdő Angyal és Ördög ezúttal egy szerelmi háromszög pozíciói-
vá értelmeződik át. Ez az alapszituáció rendkívüli mértékben foglalkoztatta Shakespeare-t, 
hasonló helyzet van több szonetten kívül két drámája, a Vízkereszt, vagy amit akartok, il-
letve az Ahogy tetszik belső magvában is. Attól igazán erőteljes az eredeti, hogy a létezés 
két végpontja, a Jó és a Gonosz erői egyesülhetnek benne, ezzel kárhozatra juttatva az Em-
bert, aki így küzdelmük áldozatává válik. A dominánsnak tűnő, szerelmi háromszöget su-
galló olvasatok dacára a szöveg értelmezhető a beszélő belső – férfi-énje, illetve a külső női 
csábítás harcaként is: ezt a konzervatív olvasatot a szöveg szintén alátámasztja, így a fordí-
tásnak is ilyennek kell lennie.

2 suggest: nyomasztást, kételyek sugallatát jelenti, az Arden szerint is; emellett az Oxford 
English Dictionary Shakespeare-től idéz annak megerősítésére, hogy kísértést is jelent.

3 right fair: itt két meglehetősen sokértelmű kifejezés kerül egymás mellé. A right igazat, he-
lyeset, jóságosat is jelent, a fair pedig vélhetőleg (az Arden szerint is) a külső pozitív voltára 

CXLIV
 1 Two loves I have, of comfort and despair,
 2 Which, like two spirits, do suggest me still:
 3 The better angel is a man right fair,
 4 The worser spirit a woman coloured ill.
 5 To win me soon to hell my female evil
 6 Tempteth my better angel from my side,
 7 And would corrupt my saint to be a devil,
 8 Wooing his purity with her foul pride;
 9 And whether that my angel be turned fiend
 10 Suspect I may, yet not directly tell;
 11 But being both from me both to each friend,
 12 I guess one angel in another’s hell.
 13  Yet this shall I ne’er know, but live in doubt,
 14  Till my bad angel fire my good one out.

144.
 1 A két szerelmem fájdalom s vigasz,
 2 két szellemem, ki szüntelen kísért:
 3 az angyal férfi, szép, fehér s igaz,
 4 a rosszabb szellem asszony, éjsötét.
 5 Pokolra vinne most a szép komisz:
 6 ezért csábítja jobbik angyalom,
 7 hogy ördöggé ronthassa szentem is,
 8 rossz büszkesége vonzza őt nagyon.
 9 Hogy angyalom démonná tette már,
 10 csak sejthetem, nem mondhatom ki még;
 11 s mert messze tőlem és együtt a pár,
 12 egy angyal tán a más poklában ég.
 13  Nem tudhatom, de kétely életem:
 14  míg rossz angyal megrontja jó felem.
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utal, kérdéses azonban, hogy pontosan milyen értelemben. Nem véletlen, hogy a Címzettet 
angolul „Fair Youth”-nak, szép, vagy szőke ifjúnak nevezik: ahogyan a Dark Lady jelzője, 
a fair is hozzátapadt a Címzetthez. Mindkét jelző egyaránt jelent külső, testi, és belső, lel-
ki, illetve erkölcsi tulajdonságot. A szöveghelyhez kapcsolódóan egy radikális és egy kon-
zervatív olvasat is van: az első szerint az Oxford English Dictionary szerint a nőkre jellemző 
szépségre utalhat (magyarul talán a bájos szó adná vissza): Shakespeare, mint azt Burrow 
és Edmondson is megállapítja, igen szívesen keveri össze a férfias és nőies tulajdonságokat 
a Címzettben. Southampton portréja megerősíthet bennünket abban, hogy ez is releváns 
olvasat lehet, hiszen a kép alkotója ismerhette a Szonetteket. Van azonban egy konzervatív 
olvasat is: a fair világos hajút, szem- illetve arcszínűt, igazságosat, tiszteletreméltót is jelent.

4 women coloured ill: szó szerint beteg, romlott, vagy bűnös színű asszony. Erős a csábítás, 
hogy egyszerűen csak Dark Ladyként értelmezzük, de az egész vers a különböző alvilági lé-
nyek értelmezése és átértelmezése körül forog, ezért a lényeket és jelzőiket igyekeztem mi-
nél gondosabban fordítani.

5 hell: a pokol itt nem csupán teológiai értelemben, az örök szenvedés helyszíneként szere-
pel, hanem nagyon is evilági, testies jelentésű; a női genitáliákra is utalhat. A férfi itt is a tes-
tiségtől mentes a Beszélő részéről, ám a Sötét Hölgy által megrontható; míg a Sötét Hölgy 
már-már allegorikus alakká nemesül: magát a bűnös testi szerelmet jelképezi.

6 side: a Thorpe-féle első kiadásban sight szerepel; inkább nem fordítottam bele a sorba, de 
igen tetszik az a megoldás is, hogy a szeme elől ragadja el a kedvesét, hiszen, mint isme-
retes, a reneszánsz szerelemfelfogás szerint a szerelem a  látásból születik. Mindkét válto-
zat értelmes ugyanakkor: a sight ezen túl utalhat az őrangyalra is, akinek szorosan az em-
ber mellett a helye. A side persze lehet szexuális utalás is, mint ahogyan az a Szonettekben 
többször is előfordul.

14 fire out: a sor végén található ige többértelművé tette a sort, s így az egész verset. Az 
Arden szerint benne van a kifejezésben a kifüstöl jelentés is, de az ördögűzésre is ugyanezt 
az igét alkalmazzák, ami azért pikáns, mert ezúttal a rossz angyal űzi el a jót, és nem for-
dítva. Az egyik csattanó épp az, hogy a szélsőségek ezzel az utolsó sorban összemosódnak, 
mondhatni a középkorias világkép alapeleme változik meg: az angyalok nem lehetnek go-
noszak – az csak egyszer, épp a lázadáskor fordulhatott elő, az angyalok egy részével, aki 
pedig rossz, az nem lehet egyszersmind angyal is. Felborul az a világrend, amely örökkéva-
lónak tűnik a versben beszélő fiktív szubjektum számára, s ez alighanem a beszélő lelki üd-
vét is fenyegeti, hiszen az a jó angyalban testesül meg. Egyes kommentárok szerint szexu-
ális tartalma is van a sornak – ezt a fordítás is visszaadja.

Külön kérdés a kortárs párhuzamok problémája; Ledger teljes joggal idézi fel például  Michael 
Drayton költeményét, amely sokban emlékeztet Shakespeare költeményére – természete-
sen itt is új minőséget hoz létre: imitál, de aemulál is: követ, s egyben meg is halad. Szét-
feszíti azokat a kereteket, amelyeket még Drayton verse tiszteletben tart, de az ő verszár-
lata felveti a két véglet, a jó és a rossz egyesítését – így talán bizonyos mértékig ihletője le-
hetett Shakespeare művének.*

Michael Drayton: SONNET 20

Egy rossz szellem, Szépséged, megkísért,
amely bizony már rég megszállva tart,
s mi szüntelen zavar, rossztettre kér,
s egy pillanatnyi enyhülést sem ad.
Beszél bennem, ha alszom, s éberen,

 * A verset saját fordításomban közlöm. F. S.
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s ha messze űzném, életemre tör:
csak még nagyobb erő tör ellenem,
a legkegyetlenebb módon gyötör.
Elémbe tárja szörnyű kínjaim,
és hirtelen halálra ösztökél:
előbb megfojtanának könnyeim,
majd létem sóhajoktól véget ér.
Így csábít egyre rút gonoszra engem,
A jó gonosz kísértet: ördög-angyal szentem.

20. szonett

An evil Spirit (your Beauty) haunts me still,
Wherewith, alas, I have been long possessed;
Which ceaseth not to attempt me to each ill,
Nor give me once, but one poor minute’s rest.
In me it speaks, whether I sleep or wake:
And when by means to drive it out I try,
With greater torments then it me doth take,
And tortures me in most extremity.
Before my face, it lays down my despairs,
And hastes me on unto a sudden death:
Now tempting me, to drown myself in tears;
And then in sighing to give up my breath.
Thus am I still provoked to every evil,
By this good wicked Spirit, sweet Angel-Devil.
Vö. 147. szonett.

CXLVII
 1 My love is as a fever, longing still
 2 For that which longer nurseth the disease,
 3 Feeding on that which doth preserve the ill,
 4 The uncertain sickly appetite to please.
 5 My reason, the physician to my love,
 6 Angry that his prescriptions are not kept,
 7 Hath left me, and I desp’rate now approve
 8 Desire is death, which physic did except.
 9 Past cure am I, now reason is past care,
 10 And frantic mad with evermore unrest,
 11 My thoughts and my discourse as madmen’s are,
 12 At random from the truth vainly expressed;
 13  For I have sworn thee fair and thought thee bright,
 14  Who art as black as hell, as dark as night.

147.
 1 Szerelmem láz, mi pont azért eped,
 2 mitől tovább kitart a kór s az ágy;
 3 pont az táplálja épp, mitől beteg,
 4 bizonytalan, kóros tetszési vágy.
 5 A józan ész szerelmem orvosa:
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JEGYZETEK
A szonett a szerelmi betegség Shakespeare-módra felfokozott leírása; a sokértelműség itt 
a szerelmi terminológia és a gyógyászat kifejezései közötti áthallásokban van. Rokonságot 
tart a középkori és reneszánsz vallásos költészettel, különösen a zsoltárköltészettel, amely 
a bűnt gyakran hasonlította betegséghez, a bűnöktől való megtisztulást pedig a testi gyó-
gyulás folyamatához (a kortárs magyar Rimay János és Balassi Bálint zsoltárparafrázisaiban 
találkozhatunk ezekkel, amelyek részben éppen az angol hagyományból, George Buchanan 
parafrázisaiból táplálkoznak). A topikus alaphelyzet ezúttal is csak ugródeszka Shakespeare 
számára: a vers már azzal, hogy közben a józan ész (az orvos) elhagyja a pácienst – tehát 
az megőrül! –, jóval komorabbá válik, mint a gyógyulást a hit vigaszában kereső zsoltárok. 
A záró sorpárban pedig még komorabbá és fenyegetővé válik a szöveg: az evilági jólét zálo-
ga, a józan ész elvesztésével a lélek üdve kerül halálos veszélybe: a pokol fenyegetése ezút-
tal nagyon is evilági formát ölt. Mint oly gyakran, most is a keresztény szimbolikában rejlő 
lehetőségeket aknázza ki művészete, további teret engedve a vallásos olvasat számára. A fe-
keteség megint részben testi, részben lelki tulajdonsága lesz a hölgynek, hiszen, a szöveg ez-
úttal egyértelműen a Sötét Hölgyhöz (Dark Lady) fűződő érzelemről szól.

2 a szöveg eredetileg csak betegséget mond, itt azonban a szonettben sokszor hangsúlyo-
zott párhuzamot a betegség és a testi szerelem között ezen a helyen megerősítettem. Eb-
ben a sorban a szerző a longer (tovább) szó hangalakjával hívja elő a longing (vágyakozás) 
kifejezést, így kötve össze a betegséget és a testi szerelmet. A nurseth (dajkál, táplál) szó-
ban is erős a testiség.

8 desire is death: újabb erős bibliai utalás (Burrow, 674). „Mert a test szerint valók a test 
dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira. Mert a test gondolata el-
lenségeskedés Isten ellen; a Lélek gondolata pedig élet és békesség. Akik pedig testben van-
nak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha 
ugyan az Isten Lelke lakik bennetek.” (Rom. 8.6-9., in Biblia, 185.) A locus jól azonosít-
ja azt az érzelmet, amelyről a vers szól: a test szerint való, hús által diktált szerelmet, amely 
ördögi kórként emészti a testet – s magát a lelket is, annak üdvösségét veszélyeztetve. Ez-
zel az érzelemmel áll szemben a Címzetthez fűződő, tiszta, angyali érzelem, amely kima-
rad a versből. Ledger szerint a sor utalhat a korban igen elterjedt nemi betegségekre is, vagy 
arra a tévhitre, hogy minden orgazmus egy nappal megrövidíti az életet. Lásd a 106, illet-
ve a 144. szonettet.

A Szonettek új fordítása sok, eddig még feltáratlan kapcsolatra rávilágíthat az életműben, azaz 
a drámák értelmezését is segítheti, mint Hamlet nagymonológja esetében láthattuk. Bízom ben-
ne, hogy formailag és tartalmilag is közelebb kerülhetünk általa az eredeti koncepcióhoz, mint 
az eddigi fordításokban, és olyan rejtélyes és sokat vitatott kérdésekhez is, mint a Szonettekben 
olvasható érzelmi viszonyok problematikája vagy Shakespeare világnézete.

 6 dühös, mert nem tartom be, mit felírt,
 7 így elhagyott, s a sorsom mostoha:
 8 a vágy halál – talán gyógyír segít.
 9 Késő bánat, nem óv az értelem,
 10 dühöngök én, örökre nyugtalan,
 11 gondolkodom s beszélek esztelen,
 12 s valót is mondok – persze, hasztalan.
 13  Hittem, te szép vagy, tudtam, úgy ragyogsz…
 14  Pokolszínű vagy, éjsötét, gonosz.
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