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BEvEZETŐ
Az alábbi válogatás egy készülő teljes, új 
fordítás részlete. Formailag igyekszem 
a  nő- és hímrímeket követni, csu-
pán jambust és spondeust használ-
ni ; ehhez David Crystal resti-
tuált kiejtést tükröző foneti-
kus átírását vettem alapul ; 
enélkül nem lehet forma-
hű a  fordítás. (A  magyar 
fordítói gyakorlat a  jambi-
kus sorok fordításával kap-
csolatban ennél jóval megen-
gedőbb.) Tartalmilag igyekszem 
a lehető legközelebb maradni a szö-
veghez, s  ehhez a  végén találha-
tó bibliográfiában szereplő kiadá-
sokat és kommentárokat haszná-
lom. A  Szonettek nyelvét igyek-
szem minél modernebbre venni, és csak 
ott archaizálni – lehetőleg finoman –, ahol 
maga Shakespeare is régies kifejezést használ. 
A  kommentárok célja, hogy szempontokat kí-
náljon az értelmezéshez, és betekintést nyújtson 
a többféleképpen értelmezhető sorok jelentésébe.

W i l l i a m  s h a K e s p e a r e

SZoNETTEK
fazekas sándor fordításában
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LXXV
 1 So are you to my thoughts as food to life,
 2 or as sweet-season’d 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.
 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 better’d that the world may see my pleasure :
 9 Sometime all full with feasting on your sight,
 10 And by and by clean starved 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 kíván, mint ételét a lét,
 2 s a föld az édes évszak záporát ;
 3 olyan harcot vívok nyugalmadért,
 4 mint fösvény s kincse közt dúló csaták.
 5 Most büszke élvezője, majd szorong :
 6 kincsét a rossz kor elrabolja majd ;
 7 úgy számolok, hogy négyszemközt a jobb,
 8 aztán : lássák, hogy mily gyönyört is ad.
 9 Van, hogy torkig lakom látványodon,
 10 majd meg tekintetedre éhezem,
 11 nincs más öröm, mit űzök, s birtokom :
 12 amim van, őrzöm, vagy tőled veszem.
 13  Így éhezem s csömörlök napra nap,
 14  Vagy jóllakom, vagy vágyam mit se kap.

JEGYZETEK
A vers férfihoz és nőhöz írottként is olvasható, bár tudjuk, hogy vélhetőleg a Címzetthez szól. 
Egyike a legjobban kanonizált és legtöbbet fordított szonetteknek.

1 Igyekeztem 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 : Shakespeare egyéni képalkotása. A jelző egyaránt utalhat édes fű-
szerre és a tavasz időszakára.

6 Shakespeare itt is többértelmű. A ‘kor’ kifejezés többértelművé teszi a sort : nem pusz-
tán arról van szó, hogy az öregedés –  : a ciklusban kaszával megjelenített egyik fő princí-
pium, a Természettel szemben álló Idő – veszélyezteti a Címzettet. Shakespeare-nél bár-
mely sorból előbukkanhat egy latin mondás ; itt is erről van szó. A florilegiumokban sze-
replő latin szállóige, amely ott munkálkodik a  sorban, a következő : „fit puer angelicus 
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daemon veniente senecta”, ami annyit tesz : „angyali gyermekből sátánt formálhat a vén-
kor”. Erre a mondásra utal az időhöz képest Shakespeare-nél ritka ’kor’ kifejezés. A másik 
olvasat az lehet, hogy saját, nyugtalan korszakának forgatagától félti a beszélő a Címzettet.

7 counting : a kifejezés a versen végigvonuló fösvénymetaforikához tartozik. Shakespeare 
nyelvileg és képileg különböző, a szerelmi költészetben nem szokásos metaforákkal teszi 
változatossá költeményeit ; igyekszem ezeket megtartani. Több szakirodalmi forrás, mint 
Bryson is felhívja a figyelmet arra, mennyire erősen kötődik Shakespeare nyelve a korabe-
li angol mesterségekhez, iparokhoz, kereskedelmi vagy gazdasági élethez (Bryson).

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

14 glutton away : a kifejezés a javaktól való elzártságot jelenti.
Vö. 129. szonett.

XCI
 1 Some glory in their birth, some in their skill,
 2 Some in their wealth, some in their body’s force,
 3 Some in their garments though new-fangled ill ;
 4 Some in their hawks and hounds, some in their horse ;
 5 And every humour hath his adjunct pleasure,
 6 Wherein it finds a joy above the rest :
 7 But these particulars are not my measure,
 8 All these I better in one general best.
 9 Thy love is better than high birth to me,
 10 Richer than wealth, prouder than garments’ cost,
 11 of more delight than hawks and horses be ;
 12 And having thee, of all men’s pride I boast :
 13  Wretched in this alone, that thou mayst take
 14  All this away, and me most wretched make.

91.
 1 Ki rangnak él, ki vágya csak tudás,
 2 kié vagyon, de van, kié erő ;
 3  kié divat, habár csicsás ruhás,
 4  ki sólyom-, eb-, s ki kancakedvelő ;
 5  saját öröm jár hát minden kedélynek,
 6  amelyben mind felett gyönyört talál,
 7  e részeket nem érzem én tökélynek ;
 8  a jó egész – a rész fölött ez áll.
 9  Rangnál nekem szerelmed többet ad,
 10  dúsabb vagyonnál, drágább, mint palást,
 11  sólymoktól, lótól sem vagyok vígabb,
 12  enyém vagy, így lefőzök bárki mást.
 13  A baj csak az, ha tőlem elveszed
 14  mindezt : balsorssá sorsom így teszed.
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JEGYZETEK
A vers a középkori lovagi költészetből indul ki, a 106.-hoz hasonlóan : a földi javak katalógu-
sa mind formájában, mind tartalmában a lovagkort idézi. Ahogyan a 106.-ban, itt is kataló-
guselv érvényesül, némiképp mindkettőben a címerversek hagyományait követve (a középkori 
műfaj leírását l. a következő versnél). Feltűnő a kapcsolat az 53. verssel is, ahol a szépség ide-
ájának teszi meg a Címzettet a beszélő, itt pedig a legfőbb, mindent magában foglaló jónak 
– a középkori rendszerben, melyet platonizál és radikalizál, egyenesen Isten helyére kerül. Ez 
persze költészet, nem pedig filozófia.

1 glory : a szót a vers folytatásának megfelelő értelemben fordítottam.
skill : tudás vagy mesterségbeli tudás (Booth, 297) ; a Szonettekben több helyen előfordul.

3 new-fangled ill : újmódi, de haszontalan, giccses ruhadarab (Arden 292, Booth 297).

5 humour : itt lelki alkatot jelent. A szót Ben Jonson Every Man of His Humour című műve 
kapcsán sokat elemezték. A szó eredetileg testnedvet jelent, és a Galénosz által népszerűvé 
tett négynedv-tanra vezethető vissza. Eszerint az ember négy testnedve (vér, nyál, fekete 
epe, sárga epe) négy alapvető lélektani és testi típust alakít ki, attól függően, hogy melyik 
teng túl az emberben. Ha egyensúlyban vannak, a személyiség is harmonikus. A négy tí-
pus : szangvinikus, flegmatikus, melankolikus és kolerikus ; ezek igen korai eredetű lélek-
tani alaptípusoknak tekinthetők. Arden temperamentumként és egyéni hajlamként hatá-
rozza meg ezeket, Booth-hoz hasonlóan (Arden 292, Booth 297).
Vö. 64. szonett.

CXV
 1  Those lines that I before have writ do lie,
 2  Even those that said I could not love you dearer :
 3  Yet then my judgment knew no reason why
 4  My most full flame should afterwards burn clearer.
 5  But reckoning Time, whose million’d accidents
 6  Creep in ’twixt vows, and change decrees of kings,
 7  Tan sacred beauty, blunt the sharp’st intents,
 8  Divert strong minds to the course of altering things ;
 9  Alas ! why, fearing of Time’s tyranny,
 10  Might I not then say, "Now I love you best,"
 11  When I was certain o’er incertainty,
 12  Crowning the present, doubting of the rest ?
 13  Love is a babe, then might I not say so,
 14  To give full growth to that which still doth grow ?

115.
 1  Mit eddig írtam, mind hazug sorok,
 2  az is, hogy nem tudlak szeretni jobban,
 3  hiszen, bár érthetetlen egy dolog,
 4  forró tüzem most még tisztábbra lobban.
 5  De tudd, idő s ezernyi pillanat
 6  bont esküket, másít királyi szón,
 7  szent szépnek árt, heves szándék lohad,
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 8  erős elmét is görbe útra von.
 9 A zord időtől félek, úgy rohan;
 10 ne mondtam volna: szerelmem oly csodás? 
 11 Hiszen csak annyit tudtam biztosan:
 12 a most csupán enyém, de semmi más.
 13  Ámor gyerek: nem így lefesthető,
 14   kiteljesítve azt, mi egyre nő?

JEGYZETEK
A vers a következő, 116. darab párverse. Ugyanabban a képzetkörben mozognak, és ismétlődések 
kapcsolják össze a két szöveget, bár a mondanivalójuk részben eltérő. Itt az ötletet a petrarkista 
líra egyik alapközhelyének kifordítása adja : nem mondhatjuk, hogy most szeretünk valakit 
a legjobban, mert ez azt jelentené, hogy ennél jobban már nem szerethetünk valakit, ez pe-
dig ellentmondásban áll a  jövő kifürkészhetetlenségével. Shakespeare szívesen dekonstruálja 
a petrarkista sablonokat, és azok kritikátlan imitációja helyett igyekszik azok mögé látni, és re-
torikai fogások segítségével mélyíteni azok tartalmi dimenzióit. Az első sor például megdöbben-
tő indítása a versnek : a hangzatos kijelentés s az egész vers mögött talán az a poétikai monda-
nivaló is meghúzódhat, hogy a petrarkista sablonok szerinti költészet és a szerelem valódi ter-
mészete között ellentmondás van ; ez több vers, például a 130. alapmotívuma.

2 dearer : itt jobban-nak fordítottam, mert nem éreztem benne azt az iróniát, amelyet a 42. 
szonett második sora esetében.

5 accident : az ’eset, esemény’ jelentésű szót ezúttal pillanatként magyarítottam. Egyfelől 
egységesítettem a metaforikát, másfelől ez a szóalak jelzi, hogy Shakespeare az Időt ezút-
tal nem mint pusztító, csontvázszerű allegorikus alakot, hanem mint események egymás-
utánját fogja fel ; a későbbi felbukkanás azonban megerősíti, hogy a kettő (az idő hétköz-
napi tapasztalaton alapuló, ma úgy mondanánk, természettudományos, illetve allegorikus, 
emberszerű, zsarnokként való elképzelése) ezúttal összekapcsolódik egymással.
Vö. 116. szonett.

CXVI
 1  Let me not to the marriage of true minds
 2  Admit impediments. Love is not love
 3  Which alters when it alteration finds,
 4  or bends with the remover to remove :
 5  o, no ! it is an ever-fixed mark,
 6  That looks on tempests and is never shaken ;
 7  It is the star to every wandering bark,
 8  Whose worth’s unknown, although his height be taken.
 9  Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
 10  Within his bending sickle’s compass come ;
 11  Love alters not with his brief hours and weeks,
 12  But bears it out even to the edge of doom.
 13   if this be error and upon me proved,
 14   I never writ, nor no man ever loved.
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116.
 1  Hogy gátra lelhet hű szívek frigye,
 2  nem vallhatom be. Torz imádat az,
 3  mi hagyja, hogy friss változás vigye,
 4  s a csábítóval tart a kis ravasz.
 5  Nem ! Fárosz ez, mi végtelen szilárd,
 6  viharra néz, de rezzenéstelen,
 7  csillag, mit mind a kósza bárka lát,
 8  a hossza nem, de haszna végtelen.
 9  Idő szíven nem úr, bár rőt ajak
 10  s szép arc kaszája ívkörébe tart ;
 11  szerelmemnek nem árt se perc, se nap :
 12  akár ítélet napjáig kitart.
 13  Ha ez hibás, s rá példa én leszek,
 14   nem írtam én, s a férfi nem szeret.
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JEGYZETEK
Habár a szöveg első pillantásra az igazi és örök szerelem dicséretének tűnhet – s sokáig így is 
értelmezték, házasságkötések alkalmával például a mai napig gyakran idézik angol nyelvterü-
leten –, a látszat ezúttal is megtévesztő. Egyfelől a szöveg értelmezései közösek abban, hogy vél-
hetőleg olyan két ember közötti viszonyról szól, amely semmiképpen sem végződhetett házas-
sággal. Másfelől a vers környezetében található darabok részben a szerelem megtévesztő hatal-
mát írják le, amelyet az elmére, a szemre és a szívre gyakorol, másfelől pedig négy olyan vers 
követi a ciklusban, amelyek a beszélő, illetve a Címzett hűtlenségéről adnak számot. Az előző 
vershez hasonlóan témája az Idő pusztító ereje (mint látható, részben azonosítható az elmú-
lással) okozta változás, amellyel szemben a szerelem törékeny valósága áll. A szonett retorikai 
furcsasága vélhetőleg szintén annak köszönhető, hogy az örök szerelem leírásába az azzal kap-
csolatos kételyeket is beleilleszti, Booth pedig hajózással, házassági joggal, szexualitással kap-
csolatos utalásokat is érzékel a szövegben.

1. Már az első sor a vers egyik kulcssora : már itt igyekszünk híven visszaadni Shakespeare 
retorikáját, amely a betű szerinti mondandóval szembeni kételyt igyekszik felkelteni. Erre 
az „admit”, illetve a „mind” szó fordítása ad lehetőséget. A szöveg a házassági eskü szöve-
gét idézi fel, és arra játszik rá (az Arden és Booth megjegyzése). Az sem véletlen, hogy már 
itt felbukkan a vallomástétel, hiszen a szonett a jogi nyelv terminológiáját is alkalmazza. 
Az első két sor tapintatos utalása valójában arra vonatkozik, hogy bizony akadályra lelhet 
hű szívek frigye. Ha a Címzett felől olvassuk a verset, ez az akadály az azonos neműek há-
zasságának tiltása ; ha a Sötét Hölgy felől, akkor Shakespeare házassága az akadály (amely 
egyébként mindenképpen, bármely címzett esetén fennáll).   
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Fazekas Sándor : irodalomtörténész, a Kaposvári egyetem oktatója. Régi magyar irodalomtörténettel 
és drámatörténettel foglalkozik. Szegeden él.


