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ELŐSZÓ 

Dolgoztam egy eredeti szöveg és fordítása texturális, kompozicionális és 
jelentésbeli hálózatának deskriptív jellegű összevetése. Célom ellenőrizni, 
hogy egy ilyen vizsgálat milyen módon és mértékben alkalmazható a fordí-
táskritikában. 

A fordításkritika aránylag új ága a fordítástudománynak, amennyiben 
céljának, feladatainak, módszereinek kidolgozatlanságát tekintjük (Papp 
György objektív fordításkritika hiányáról beszél, több külföldi műre, fordító-
ra is hivatkozva. Híd: 1982). 

A fordítás metanyelvi tevékenység. Ennek megfelelően a fordításkritika 
meta-metanyelvi tevékenység lenne. Attól függetlenül azonban, hogy inter-
vagy multidiszciplinárisnak tartjuk-e, hogy a kutatás közvetlen objektumá-
nak az adott szövegen kívül még milyen területet jelölünk meg, hogy a 
kiinduló, a célnyelv és a fordítási folyamat relációi közül melyiket tartjuk 
dominánsnak, hogy a fordításkritikán belül lehetségesek-e/vannak-e a mű-
fordításra külön kritériumok, és egyáltalán, hogyan definiáljuk a fordítói 
hűséget, a fordított szöveg értékelését globális szövegvizsgálat kell, hogy 
megelőzze. Akárcsak magát a fordítási folyamatot. 

Ennek a globális szövegvizsgálatnak a kiindulópontja a szöveg figurális, 
konnexitáshordozó jegyeinek számbavétele, valamint kohéziós struktúrájá-
nak a konstituálása. Ezután következik a jelentéskonstrukció elemzése és 
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leírása, a ko-textuális, kon-textuális vagy texturális jelentés vizsgálata, az 
interpretációs modell felállítása, összevetése és reprezentálása. Eredeti és 
fordítói szöveget, véleményem szerint, ha a fordított szöveg önálló szöveg-
ként konnex és kohezív, csakis az interpretációs modell szintjén lehet 
összeveteni, a fordítás hűségének/hűtlenségének fokát megállapítani. 

Dolgozatom alapja a két szöveg konnexitása, kohezivitása, jelen-
tésstruktúrája, tehát az interpretálási folyamat első három lépése. 

Hölderlin: Halfte des Lebens 

Mit gelben Birnen hangét 
Und voll mit wilden Rosen 
Das Land in den See, 
Ihr holdén Schwane, 
Und trunken von Küssen 
Tunkt ihr das Haupt 
Ins heilignüchterne Wasser. 

Weh mir, wo nehm ich wenn 
Es Winter ist, die Blumen, und wo 
Den Sonnenschein 
Und Schatten der Erde? 
Die Mauern stehn 
Sprachlos und kait, im Winde 
Klirren die Fahnen. 

Tandori Dezső iorás.Az élet fele 

Sárga körtéket csüggeszt, 
Vadrózsa-burjánzást vet 
A tóba a vidék 
Ó, drága hattyúk, 
Csóktól ittasult 
Koponyátok bukjon 
Józanító, szent vízbe. 
Jaj nekem, ha a tél jön, 
Honnét vegyek virágot, 
Napfényt, honnét 
Árnyát e földnek? 
Szótlan falak állnak 
Ridegen, a szélben 
Megzörrennek az érckakasok. 
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I. 
Hölderlin: Halfte des Lebens 

/Egy megnyilatkozásláncot 'konnex'-nek nevezek akkor, ha bizonyos-
verbális elemeinek és/vagy az ezekhez rendelt fonológiai, szintaktikai 
(és/vagy poétikai) kategóriáknak ismétlődő visszatérései következtében te-
kinthető összefüggőnek. (Petőfi: Híd: 1984.)/ 

1. Konnextiás 

1.1. Fonológiai kategóriák Az APhI-féle átírás szerint a magánhangzók és 
a mássalhangzók 82:149 arányban oszlanak meg a szövegben. Az egész 
költeményben a nazálisok (48), a likvidák (24) és a zöngétlen explozívák 
uralkodnak (27), váltakozásuk egyfajta ritmust alakít ki minden kompozíciós 
egység szintjén. 

Alliteráció többféle szóhelyzetben is előfordul: szókezdő és szóbelseji 
helyzetben egyaránt. Az alliteráló szavak elrendeződése különböző: vannak, 
amelyek egymás mellett állnak, és vannak olyanok, amelyekből az egész 
versre kiterjedő hálózat épül. 

w: wilden/2./, Wasser /7./, Weh /8./, wo /8./, wenn /8./, Winter 19.1, wo 
19.1, Winde /13./; 

b: gelöen /ÍJ, Birnen /ÍJ, Blumen /9./; 
h: hangét /ÍJ, holdén /4./, Haupt 16./, /leilignüchterne /7./; 
t: trunken /5./, Tunkt /6./; 
k: Küssen /5./, kait /13./, Klirren /14./; 

sch: Schwáne /4./, Sonnensc/iein /10./, Schatten /ll./, stehn /12./, sprach-
los /13./; 

m: mir /8./, Mauern /12./; 
s: Rosen /2./, See /3./, Sonnenschein /10./; 

A mássalhangzócsoportok közül feltűnő a 1+zöngés msh, valamint a 
nazális+zöngétlen explozíva kombináció: ge/óen, \oll mii, ho/Wen, wiWen; a 
második versszak végén a 7 zöngétlen mássalhangzókkal kapcsolódik: 
sprac/ilos, kait, klirren 2) unt, Lant, unt, triwAren von Küssen, íunkt, Winter, 
unt. 

Nincs alliterációs lánca a Fahnen szónak. 
A magánhangzók közül a magasak dominálnak. Egyértelműen magas 

hangrendű sor az 1., egyértelműen mély a 13. sor, az áthajló rész nélkül. 
Magas hangrendű szavak: mit, gelben, Birnen, hangét, wilden, See, ihr, 

Schwáne, Küsssen, heilignüchterne, weh, mir, nehm, ich, Winter, Erde, 
stehn, im Winde, klirren; 

mély hangrendű szavak: das Land, voll, tunkt, Haupt, wo, sprachlos, kait. 
A hosszú és a rövid magánhangzók aránya: 18:58. A hosszú magánhang-

zós szavak többnyire a sor végen állnak (Ro:sen, de:n Se:, Schwáme, wo:, 
de:r, E:rde, stehn, Fahnen. Sor elején akkor vannak, ha a szintaktikai egység 
áthajlik a következő sorba: de:n, spra:chlo:s. 
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A Winde adjektív alakja a der Wind-nek, a stehn igealak pedig detraktív 
formája a stehen-nek. 

A zöngés és a zöngétlen mássalhangzók szerint egységet alkot az 1-4. 
sor, a 8-12. valamint a 14., amelyekben a zöngések vannak többségben. Az 
5-7. és a 13. sorban a zöngétlenek dominálnak, ha számuk nem is haladja 
meg a zöngésekét. 

Az alliteráció alapján szócsoportok, -láncok különülnek el, anélkül, 
hogy számozható kompozíciós egységet alkotnának. 

A magas és a mély magánhangzók szerint kompozíciós egység az 1. és a 
13. sor, és a közöttük lévő sorok (2-12., 14.) 

A hosszú és a rövid magánhangzók a vers ritmuást és prozódiáját 
alakítják. 

1.2. Ritmikai struktúra A költemény szabad ritmusú, rímtelen vers. A 
'szabad ritmusú' nem a beszédhangsúly teljes uralmát jelenti: a trochaikus-
daktilikus lüktetés egyes helyeken szabályos képletet mutat. 

1. X/ xx/ xx/ xx/ A szótagszám: 7 
2. X/ xx/ xx/ xx/ 7 
3. xj xxx/ X 5 
4. X/ xx/ xx/ 5 
5. ^ X/ xxx/ xx/ 6 
6. xxx/ X 4 
7. X.' xx/ xxx/ xx/ 8 

8. xx/ xxxf X 6 
9. X/ xx/ xx/ xxx/ X 9 

10. X/ xx/ X 4 
11. X/ xxx/ xx/ 6 
12. X/ xx/ X 4 
13. xxx/ xx/ xx/ 7 
14. xxx/ xx/ 5 

Az első hét sor ritmikai képlete viszonylag kötöttebb. Az első és a 
második sor szótagszámban és ritmusában azonos; a harmadik sor megsza-
kítja a trocheus-sorozatot, daktilusával és csonka lábbal egy egység zárulását 
jelzi. A negyedik sor szótagszámával az előző sorhoz kapcsolódik, két 
trocheusával viszont új szerkezeti egységet kezd, szabálytalanabbat az 
előzőnél. Az 5-7. sor egyenlőtlen szótagszámú, daktilikus lejtésű. A hatodik 
sor az egész versszakban visszatérő ütemelőzőt hagyja el, és a sor elejére a 
hangsúlyos szótaggal kezdődő daktilust helyezi. 

A 8-14. sor kötetlenebb, zaklatottabb ritmusú. A sorok szótagszáma 
szerint a 8,10 és a 11-12. azonos, és az 5-6. sorhoz kapcsolódnak. A 7. és a 
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9. sor a hatos és a négyes sorok periodikusságát szakítják meg, különálló 
egységet képezve. Az utolsó hetes illetve ötös sor az első egységbeli szótag-
számmal azonos, és mintegy bezárja a kört. 

A 8. és a 9. sorban új verslábak ékelődnek a trocheusok és a daktilusok 
közé. A nyolcadik sor tempóját a trocheus utáni hosszú szüneten kívül az 
utána következő palimbacchius valamint az enjambement (csonkaláb) lassít-
ja, a 9. sor pirrichiusa és a rá következő daktilus viszont a felsorolás miatt 
újra felgyorsítja. A 11. sor trocheusa egyértelműen egységet zár le, mert az 
előtte lévő három sor csonkalábbal végződik, hangsúlyos szótaggal, ami 
egyúttal a dallamot is emeli vagy kitartja. A 11. sorral a kompozíciós egység 
dallama is leesik (a prozodikus sajátságokat a szintaktikai struktúrával 
párhuzamosan elemzem). A 11. sor képlete az 5-ével azonos, a 12-é pedig a 
10. sor szerkezetével. 

A 13-14. sor, akárcsak az első kettő, szabályos alakú, azzal, hogy az 
utolsó sor két szótaggal, vagyis egy trocheussal rövidebb, így zárva le az 
egységet és a szöveget. 

Ritmikailag tehát a következő kompzíciós egységek alakulnak ki: 
1) 1-3. sor (ezen belül: 1-2. és 3.) 
2) 4-7. sor (ezen belül: 4-5., 7. és 6.) 
3) 8-11. sor 
4) 12-14. sor (ezen belül: 12. és 13-14.) 
Az első és a negyedik egység három-három soros, a közbülsők pedig 

négysorosak. 
A szótagszám szerint a következő sorok tartoznak egybe: 
az 1-2. és a 13., 
a 3-4. és a 14., 
az 5., 8., 11., 
a 6., 10. és 12., 
a 7., 
és a 9. 
Hangsúlyos szótaggal kezdődő sorok: 6., 8., 13., 14. 
1.3. A vers szintaktikai szerkezete A két versszak három mondatból áll. Az 

első az 1-7., a második a 8-11., a harmadik a 11-14. sorig terjed. Ritmikusan, 
prozódiailag és szintaktikaliag önálló egységet képez az 1-3. sor, ezért négy 
első fokú kompozícióegységről fogok beszélni: 1.: 1-3. 2.: 4-7. 3.: 8-11. 4.: 
12-14. 

Szintaktikai és kommunikatív szempontból mind a négy egység jól 
formált. Az első kompozíciós egység egyszerű bővített mondat. Kijelentő 
(leíró) jellege folytán dallama enyhén emelkedő egészen a kommunikatíve 
főhangsúlyos elemig (hangét), a második sor végéig fokozatosan ereszkedik, 
és innen hirtelen leesik. A kommunikatíve főhangsúlyos elem, a predikátum 
az első sor végén áll, és két determináns közé ágyazódik be. A két determi-
náns szintaktikai felépítése párhuzamos, az und kötőszó kapcsolja őket. 
Ugyanilyen beágyazásos szerkezet a második kompozíciós egység Schwáne 
főnevének két determinánsa. A második kompozíciós egység is egyszerű, 
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bővített mondat, ha a közvetlen megszólítást a mondat szervetlen elemének 
tekintjük. A mondat mélystruktúrája szerint elliptikus mondatnak is tekint-
hetjük, és ilyen teljes tagmondatot konstruálhatunk belőle: Ihr Schwane, die 
ihr hold und trunken von Küssen seid... A mondat dallama az első kompozí-
ciós egységével azonos, a kommunikatíve főhangsúlyos elem itt is a prediká-
tum, a v.inkt. A megszólítás struktúrája és a két igealak azonossága folytán 
kétértelmű a tunkt igealak modalitása: lehet indikativus, és imperativus 
egyaránt. A helyhatározó mondatbeli helye azonos az első kompozíciós 
egység inessivusi helyhatározójáéval. 

Mindkét kompozíciós egységnek, a kommunikatíve főhangsúlyos elemén 
kívül vannak mellékhangsúlyos elemei: az elsőben a gelben és a voll, 
valamint a mondatvégi See, a másodikban holdén és a trunken valamint a 
heilignüchterne. 

A harmadik szintaktikai egység három tagmondatos, kiegészítendő for-
májú álkérdés. A /Weh mir/ felkiáltás szervetlen eleme a mondatnak és 
mintegy bevezeti a kérdést. Az első tagmondatba a predikatív szerkezet után 
beékelődik a második tagmondat. Viszonyuk kétértelmű, időhatározói vagy 
feltételes, attól függően, hogy a második tagmondatot jelen vagy jövő 
idejűnek vesszük-e. A harmadik szintagmatikus egység feltételesen tagmon-
dat, mélyszerkezete szerint az elsőnek a bővítménye. A wo kérdőnévmás 
megismétlése miatt a teljes predikatív szerkezet is odaértendő, és külön 
tagmondatként elemezhető. Az első és a harmadik mondat között kapcsola-
tos viszony áll fenn. A harmadik kompozíciós egység első alanya egyes szám 
első személyű személyes névmás. 

A mondattagolásnak megfelelően a dallamvonal is szaggatott, szakaszos. 
A felkiáltás eső dallama után szünet következik, majd ismét fentről a 
tagmondathatárig ereszkedik. A beágyazott tagmondat a vers leghosszabban 
kitartott mély dallama. Az enjambement az egész köllteményre jellemző. Az 
első két kompozíciós egység első alanya egyes szám első személyű személyes 
névmás. 

A mondattagolásnak megfelelően a dallamvonal is szaggatott, szakaszos. 
A felkiáltás eső dallama után szünet következik, majd ismét fentről a 
tagmondathatárig ereszkedik. A enjambement az egész költeményre jel-
lemző. Az «öső két kompozíciós egységben azonban a szintagmák (elemi 
összetevők) lezárulnak sor végén, míg a harmadikban szintagmák hajlanak 
át a következő sorba. A 8. sor kötőszóval ér véget, a 9. sor kérdőnévmással. 
A 10. sor egyetlen bővítmény (tárgy), ami a tárgyban kifejezett relátumnak 
kiemelt helyet biztosít a vers jelentésstruktúrájában. A 13. sorban ismét 
szintagmát vág ketté a sorhatár (im Winde). 

A negyedik önálló egység két mellérendelő, kapcsolatos mondat. Két 
állapothatározója van az első mondat alanyának. Az első főnévből fosztó-
képzővel képzett melléknév, a másik eredeti melléknév. A második tagmon-
dat contre-rejet típusú (hátravetéses) enjambement, a 13. sor végén körül-
ményhatározóval kezdődik, és a 14. sorban fejeződik be. A mondatdallam itt 
is ereszkedő, a főhangsúlyos elem a sprachlos és a klirren. A versben a 
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nominális elemek dominálnak, közülük is a főnevek. A 14 főnév mellett 6 
ige van. Az első két egységben a nyolc főnév közül négy mellett áll 
melléknév, összesen 6. A másik két kompozíciós egységben mindössze két 
melléknév van. 

A jelentés szempontjából a névszói elemek és értelem-szemantikai háló-
zatuk releváns, valamint az igéknek az a közös jegye, hogy jelen idejűek. 

2. Kohéziós szerkezet 

/„Kohezív"-nek nevezek egy megnyilatkozás-láncot akkor, ha össze-
függősége szemantikai természetű (a 'szemantika' terminust itt értelem-sze-
mantikai jelenségek és a koreferencia megjelölésére használva). Petőfi: Híd: 
1984./ 

Az első és a negyedik kompozíciós egység statikus kép, és keretként fogja 
be a 2. meg 3. kompozíciós egységet. 

Az első egység referenciális szinten természeti (táj) kép. A tájból két 
részletet emel ki a költő: a sárga körtéket és a vadrózsákat. Mindkettő 
pontosan jelöli az elbeszélt tényállás idejét: nyár vége és ősz eleje, egyféle 
természeti csúcspont, a beérés/érettség időszaka, amely után a hanyatlás 
következik. E hanyatlást a harmadik sor explicite is megjeleníti: a See a 
végpontja annak a történésnek/állapotnak, amelyet a hangét ige jelöl. Az 
első kompozíciós egység tehát mind referenciális, mind értelmi jelentés 
szintjén két részre tagolható: 1. az első és második sorban a természet 
érettségének állapota, amely implicite tartalmazza a beérésig tartó fejlődési 
ívet. A kifejezések közül a gelben Bimen és a voll mit wilden Rosen tartozik 
ide; 2. a hanyatlás állapota, amelyhez a hangét és az in den See tartozik. A 
cím halften eleme alapján azonban e tagolódás nem a különválást, hanem az 
egyidejűséget a még együvé tartozást, illetve a kétféle állapot elkülönülésére 
való készülődést/készültséget hangsúlyozza. A cím a vers reflexivitását, meta-
forikus értelmezhetőségét is előrevetíti. 

A belső oppozíciót és a történés irányát egész sor texturális és szintakti-
kai elemkonfiguráció kíséri: az ereszkedő dallam a ritmus, amely az első két 
sorban teljesen azonos és szabályos, míg a harmadikban a daktilus gyorsítja 
fel az esést, és ugyanezt a célt szolgálja a harmadik sor csupa egyszótagos 
szava. A magánhangzók és mássalhangzók elrendeződését is figyelembe véve 
az első kompozíciós egységben egy még derűs, harmonikus állapot uralko-
dik, s hogy e - mondhatnánk - természeti idill a lelkiállapotra is vonatkoz-
tatható, az Hölderlin életművével igazolható. 

Hölderlin költészetének lényegi vonása a természet mitologizálása, a 
görög mitológia és a később a kereszténység egyfajta ötvözetének alapján. 
(„Wie schon in der vorgehenden Periode nimmt das Leben des Kosmos wie 
der Landschaft, in den dichterischen Vorstellung Formen des menschlichen 
Seins an: die Mythologisierung alles Aussermenschlichen wird zum wichtigs-
ten Kennzeichen der Hölderlinschen Dichtung. (...) aber der Dichter nennt 
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nicht mehr nur griechische Helden, sondern die Jünger Christi unter 
ihnen..." - írja Vietor.) 

Ha a Halfte des Lebens közvetett és közvetlen jelentését keressük, akkor 
ebbe az irányba, a görög mitológia és a kereszténység jelképrendszere felé 
kell tájékozódnunk. 

A körte J.C. Cooper szimbólumszótára szerint remény. A keresz-
ténységben Krisztus emberek iránti szeretét jelképezi. A sárga ambivalens 
szín, a világossárga napfény, intellektus, intuíció, hit, jóság. A sötétsárga 
árulás, hitszegés, titokzatosság. A gelben Birnen így szemantikailag is harmó-
niát, az istenek jelenlétét jelzi, de magában hordozza az ettől az állapottól 
való elfordulást is, így ambivalenciája alapján a halfte címelemhez kapcsoló-
dik. 

A rózsa ugyancsak ambivalens jelentésű: isteni tökély és földi szenvedély; 
elmúlás és öröklét; élet és halál; termékenység és szüzesség. Kapcsolatban 
áll a borral, ilyen összefüggésben érzékiség és csábítás. A görög-római 
mitológiában Aphrodité/Venus, Aurora, Héliosz, Dionüszosz és a Múzsák 
jelvénye. A vers szempontjából különösen ez utóbbi fontos. A keresz-
ténységben szenvedés, irgalom. A szövegben is ilyen sokrétű jelentéssel 
teremt anaforikus és kataforikus kapcsolatokat: fölerősíti a gelben jelezte 
isteni harmóniát, szépséget, de rétegezi is e szépség fogalmát: egyfelől a 
szerelmet, szerelmi mámort, szenvedélyt, másfelől a költészetet sorolja 
mezejébe. ,Szenvedés' jelentésével a harmadik és negyedik kompozíciós 
egységre utal előre. 

Az első kompozíciós egység azonban nem a szimbólumok puszta halma-
za. (Hölderlin mitológiájában Kari Vietor szerint „Das Wirken der göttli-
chen Kráfte ist überall in den Natúr, die den Dichter örtlich umgibt, in den 
Landschaft wahrnehmbar. (...) Aus diesem zentralen Erlebnis heraus be-
ginnt der Dichter, Begriffe des menschliches Seins auf die Natúr ausser ihm 
und Begriffe der Natúr auf das menschlichen Sein zu übertragen.") Az első 
kompozíciós egység a természet és egyben az emberi érzelem-/tudatvilág 
beérésének, lehiggadásának tézis-antitézisszerű felállítása, az átalakulás pil-
lanatának, ,innenső', és ,túlsó' iránya. A kép statikussága ezért látszólagos 
csupán, mind a poétikai eszközök, mind a szerteágazó jelentésstruktúra 
maximálisra fokozza a természeti kép/érzelmi-tudati állapot belső dinamiz-
musát. 

Értelem-szemantikailag és egyes texturális jegyek alapján szorosan kap-
csolódik az elsőhöz a második kompozíciós egység. Szintaktikai struktúrájuk 
párhuzamos, de éles nézőpontváltás történik. Az első egységben csupán 
szemlélés révén van jelen a költői én, a negyedikben a változó állapotok 
elszenvedő alanyaként, a második és harmadik egységben viszont közvetlen 
beszéddel, megszőlítóként/megszólítottként közvetlenül is ,belép' a versbe. 
Ebből a személyes jelenlétből ered a korábbinál (és későbbinél) emfatiku-
sabb kifejezésmód. 

A szemantikai áthajlás a Rosen főnévnek a .szerelem', .érzékiség', .élet-
öröm' jelentése alapján történik, és ilyen értelemben a Rosen a trunken von 
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Küssen szintagmával koreferens. Szemantikailag rokon a hangét és a tunken 
ige is. Morfológiai/szintaktikai szempontból a tunkt forma kétféleképp értel-
mezhető, s ennek következtében az egész második egység kétértelmű: 1. 
indikativusi alakjában akarati cselekvést jelöl; 2. imperativusi formájában 
kényszerszerű, beálló cselekvés, és az első egységbeli állapottal kauzális 
viszonyban áll. 

A Wasser hyperonym szinten a See-hez kapcsolódik. Jelentése Cooper 
szerint: érzékelhető valóság, feledés, önkívület. A vízbe merülés újjászületés, 
a tisztaság ősállapotába való visszajutás, ugyanakkor az érzéki világba való 
belépés is. Ilyen jelentéseket visz magával a versbe is a Wasser illetve az ins 
Wasser tunken kifejezés. 

A szárnyasok feje a szimbólumszótár szerint életerő, lélek, termé-
szetfeletti bölcsesség. A ko-textusban az újjászületésre esik a hangsúly, de a 
szemantikai makrostruktúrában a Haupt szónak ez utóbbi jelentése is szám-
ba veendő. 

A hattyú visszatérő motívum Hölderlin költészetében. Az élet, de a 
magányosság szimbóluma is, így a költők madarának tartják. A görög 
mitológiában Phoibos Apollón madara. Zeusz ilyen alakban látogatja meg 
Lédát. Hölderlin a Hyperiónban Diotimát nevezi hattyúnak, a költő élet-
rajzából viszont ismerjük a Diotima név viselőjét. A szerelem szimbóluma-
ként a hattyú a Rosen - trunken von Küssen kifejezések sorába illeszkedik, a 
költészettel való kapcsolata szintén a Rosen-nel rokonítja, és a .magányos-
ság' motívummal együtt a következő egységekben teljesedik ki. 

A harmadik kompozíciós egység (8-11. sor) a vers legszubjektívabb, 
legemfatikusabb része, nem csak az explicit érzelemkifejtés (indulatszó+da-
tivus incommodi), hanem texturális, prozodikus, kompozicionális sajátossá-
gai alapján is. A mondat maga álkérdés, a következő preszuppozíciók 
konstruálhatók belőle: 

1. Jetzt ist Winter. / Es wird Winter. 
2. Ich nehme keine Blumen, keinen Sonnenschein und keinen Schatten 

der Erde. / Ich werde keine blumen, keinen Sonnenschein und keinen 
Schatten der Erde nehmen. 

A kettős preszuppozíciól a nehm igealak és a wenn es... ist mondatváz 
grammatikai idejének kétértelműsége indokolja. Az első esetben, grammati-
kai időazonosságuk következtében, szemantikai oppozícióban áll az első és 
második kompozíciós egység-beli állapotkonfigurációval. A Winter főnév-
nek így csak metaforikus jelentése lesz a versben, és az első kompozicionális 
egységgel fordított folyamat játszódik le: ott lélekállapotot a természetre, itt 
természeti időszakot vonatkoztat lélekállapotra. Második értelmezésénél 
kronologikus-kauzális természeti (és lelki) folyamatról van szó, és a Winter 
valóságos relátummal is bír. 

A megismételt wo kérdőnévmásos szerkezet, amely másodszor elliptikus, 
a felsorolt objektumokra tereli a figyelmet, és egyben negálja őket. Az 
objektumok az első kél kompozíciós egység fogalmaival rokonok: a Blumen 
hyperonym szinten a /tosen-nal, a Sonnenschein a gelben melléknévvel, a 
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Rosen és a Schwáne főnévvel, a Schatten der Erde a das Land-áal. Valójában 
ugyanazon fogalommezőbe tartoznak. Az árnyék szimbolikus jelentése a 
lélekkel van kapcsolatban, az árnyék gazdájának a lelkét is jelenti. Ez a 
természettel való azonosulás fenti gondolatmenetét erősíti, de a nap jelenlé-
tét és a napsütést is feltételezi. 

A harmadik kompozíciós egység felkiáltásával, beágyazásos mondatszer-
kezetével, a második kérdőszerkezet elliptikusságával, dallamszakaszaival, 
szemantikai struktúrájával izgatottságot, megtorpanást jelez. E rémületet 
fejez ki a 8. és 9. sor enjambement-ja, a 8. sor csupa egyszótagos szava, de 
ritmusa is: palimbacchiussal a görög drámák ünnepélyes, patetikus jelenetei-
ben éltek, vagy aggodalmat fejeztek ki vele. A w-k és a nazálisok halmozása 
fonológiai szintű eszközei a szemantikai rétegnek. 

A negyedik egység első megnyilatkozása ismét állókép, ellentétben az 
első egységgel, emberi könyezetre utal. A Mauern-nek a szimbólumszótár 
szerinti jelentése a vers többi eleméhez hasonlóah többirányú: védelmet is, 
bezártságot is jelent. Mindkettővel a Winter szóhoz kapcsolódik, denotáció 
szintjén a ,védelmi', konnotáció szintjén az, .elzáró' jelentés dominál. A 
szemantikai struktúra alapján ez utóbbi az erősebb: a mellette álló stehn ige 
is ezt igazolja, ha azt a jelentését vesszük figyelemben, hogy .kényszerítő 
várakozás'. A stehn jelen idejű, kijelentő módú ige, de az előbbiekkel 
ellentétes irányú: a tunken és a hangén lefelé tartó cselekvést/történést jelöl, 
az áll igének viszont az értelmező szótár szerint olyan jelentése is van, 
hogy „/növény, építmény, tárgy/ függőleges helyzetben a talajból kimagas-
lik". (A magasságot hangsúlyozza a Fahnen főnév is.) Ha az előző 
kompozíciós egységet is jelen idejűnek vesszük, akkor ismét az egyidejű-
ség lesz érvényes, akár az első kompozíciós egységben. A sprachlos 
főnévből képzett melléknév, és a Rosen, Schwane költészeti vonatkozású 
jelentésének ellentétpárja. A kait melléknév a csúcspontja annak a „hűlé-
si" folyamatnak, amely az egész versen végighúzódik. A Winter/Winde-
lánchoz tartozik. A szél a szimbólumszótár szerint az istenek hírnöke, az 
istenek közelségét jelzi. Eol a szél és a fúvós hangszerek istene. A 
negyedik kompozíciós egység új természeti/lelkiállapotának új isteneket 
jelez a szél, az újfajta költészetet pedig a (der) Wind és a kliiren ige 
képviseli. Ez egyébként az egyetlen hangzó elem a versben. A Fahnen, 
jelentésével egyaránt kapcsolódik a /cfl//-képvisclte hideg-képzethez és a 
költészeti motívumokhoz. A Fahnen ,zászló' jelentései közül az elsődle-
ges a releváns: „valamely közösség jelképe vagy jelzésre használt tárgy". A 
szó .szélkakas' fordításának két jelentése van az értelmező szótár szerint: 
„1. Épület tetején a szél irányát mutató fémlemez./ Kéményen a szélnek 
megfelelően forgó szélfogó. 2. Politikai felfogását, pártállását elvtelenül, 
érdekből cserélgető személy." A Fahnen mindkét jelentésével állásfogla-
lást jelez, illetve második (szélkakas) jelentésével és a ko-textusból 
eredően átpártolást. (Ilyen elfordulás, átpártolás a gelben jelentései kö-
zött is előfordult.) 
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A vers bonyolult szemantikai struktúrája és az elemi összetevők ambiva-
lens jelentései miatt nem, vagy csak nagy vonalakban konstruálhatók jelen-
tésmezők: 

1) gelben, Birnen, wilden Rosen, das Land, holden Schwäne, trunken 
von Küssen, das Haupt, die Blumen, (der) Sonnenschein, (der) 
Schatten der Erde; 

2) hänget, (der) See, tunkt, heilignüchterne Wasser, Weh mir, wo 
nehm ich, Winter, wo, die Mauern, stehn, sprachlos, kalt, Winde, 
klirren, Fahnen. 

A nominális elemek sorakoztatása egyfajta felsorolása, számba vevése a 
múlttá illetve jövőből jelenné minősülő dolgoknak. Az első és a negyedik 
egység tényálláskonfigurációja kizárja a választási lehetőséget, a fordulat 
kényszerűvé válik. Az utolsó kompozíciós egység száraz, objektív stílusa a 
költői énnek ezt a rezignáltságát fejezi ki. 

A Hälfte des Lebens átmeneti állapot rögzítése, előre és hátrapillantás 
egy fordulópontról. Kétféle magatartás összevetése, a rációnak és az egzal-
táltságnak, enthuziazmusnak a szembeállítása. Az előbbi elkerülhetetlen 
felülkerekedésének a felismerése nem mentes a nosztalgiától, sőt a hevesebb 
érzelemkitöréstől sem, de éppen a váltás jegyében lesz az utolsó egység 
csaknem prózai tényközlés. A vers felveti az élet és halál, ifjúság-öregség 
gondolatát, de jelentésének fő vonulata a természeti/társadalmi lét, illetve a 
mitologizált világ/reális világ ellentéte, és a költő, a költészet egzisztenciája 
e két világban, e két világ között. 

II. 
Tandori Dezső: Az élet felén 

1) Konnexitáshordozó jegyek 

1.1. Fonológiai struktúra Ezen a szinten maximális elrendezési törekvés 
mutatkozik meg. A német szöveg bonyolult fonológiai hálózatának megfe-
lelően a versfordítás hangzásszerkezete is sokirányú hangmegfelelésere 
épül. A magánhagzók és a mássalhangzók aránya 86:128. A magánhangzók 
közül a mélyek dominálnak, arányuk a magasakhoz képest 68:29. Magas 
hangrendű lexikai egységek/szerkezetek: körtéket csüggeszt, vet, vidék, szent, 
vízbe, tél jön, nekem vegyek, e földnek, ridegen, szélben, megzörrennek. Mély 
hangrendű elemek: sárga, vadrózsa-burjánzást, ó, drága hattyúk, csóktól, kopo-
nyátok bukjon, jaj, ha, árnyát, szótlan falak állnak, (érc) -kakasok. A magas és a 
mély hangrendű magánhangzók elrendeződése csak az ilyen szempontból hang-
súlyozott részeket követi. Az első sor, amely a német szövegben egyértelmű-
en magas hangzású, a magyar szövegben többnyire magas (a sárga szót 
kivéve), megőrzi viszont a fordítás, sőt kivétel nélkül mélyre alakítja a negyedik, 
ötödik és hatodik, a német szövegben is inkább mély hangzású sorokat. 

11 



138 FEHÉR KATALIN 

Megegyezik az eredeti és a fordítás nyolcadik sorának ritmikusan magas-
mély, valamint a 12. ( a németben 13.) sor veláris konfigurációja. 

A mássalhangzók közül 66 zöngés, 62 zöngétlen. Az erdetihez hasonlóan 
sok benne a nazális, a laterálisok közül az r (az / helyeit), és egyes helyeken 
a zöngétlen explozíva. Alliterációs hálózata a magyar szövegnek úgy alakul 
ki, hogy az azonos hangzóval rendelkező szavak nem alkotnak lineáris 
tömböket; 

v: vadrózsa, vet, vidék, vízbe, vegyek, virágot; 
r: sárga, körtéket, vadrózsa, burjánzást, drága, virágot, árnyát, ridegen, 

megzörrennek, érckakasok; 
j: a hatodik sortól ismétlődik: bukjon, józanító, jaj, jön; 
h: hattyúk, ha, honnét, honnét 
l: (a 12. sortól) szótlan falak állnak, szélben 
/: fény, földnek, falak. 

A zöngés és zöngétlen mássalhangzók elrendeződése vegyes, a zöngések 
dominálnak a 2. sorban, a zöngétlenek az 5. és 6. sorban. Ez nagyjából 
megfelel az eredetinek, kivéve az első sort, amely a német zöngés sortól 
eltérően vegyes, vagy inkább zöngétlen. 

Rím hiányában mindkét szöveg a belső hangkonfigurációra építi zeneisé-
gét, egyes helyeken pedig hangkombinációkkal járul hozzá a szemantikai 
struktúra kialakításához. 

1.2. Ritmikai szerkezet A magyar szöveg figurálisán nem oszlik verssza-
kokra, egyetlen tömből áll. A sorok 7,7,6,5,5,6,7,7,7,5,6,6,9 szótagból állnak. 
Bizonyos ritmikusság a szótagszámban is megfigyelhető. A fordítás ritmusa 
kötetlenebb, mint az eredetié, de a trochaikus és daktilikus lejtés végig 
kihallatszik. A tömény német sorokat spondeusokkal, több helyen palimbac-
chiussal oldja fel illetve lassítja le. A harmadik sor felütéses trochaikus 
sornak, vagy tiszta jambikus sornak fogható föl. 

A 2., 5., 6.,9.,10.,12.,13. sorban enjambement található, ami szintén a 
beszédhangsúly felé tereli a ritmust. A magyar szövegben figurálisán is, 
ritmikailag is megszűnik a két versszakra tagolódás, a német első és második 
versszak kötöttebb/besszédhangsúlyosabb elkülönülése. Ritmusgócok a 
6.,7.,8. és a 13.,14. sorban észlelhetők. Felütés csak a harmadik sorban van, 
csonkaláb az l.,3.,5.,14. sorban. 

1.3. Szintaktikai szerkezet A vers formálisan is négy kompozíciós egységre 
tagolódik: írásjelek az 1-3., 4-7., 8-11. és a 12-14. sort zárják le. Az első 
kompozíciós egység két állítmányi szerkezettel rendelkező egyszerű bővített 
mondat. Tandori a német ,hangét' igét, illetve a hozzá kapcsolódó kettős 
dativus-szerkezetet (állapot/társhatározó) két alany-tárgy szerkezettel for-
dítja, a harmadik sorban pedig szórendi cserét alkalmaz a helyhatározó és az 
alany között. így megszűnik a német beágyazásos szórend, akárcsak a 
második kompozíciós egységben, ahol a Schwane egyik jelzőjét a koponyátok 
mellé helyezi. A második sornak a morfológiai struktúrája is megváltozik: az 
állapothatározós-jelzős főnév összetett szóvá alakul, háromszorosan össze-
tett főnévvé, amelyben egy minőség- és egy birtokosjelzői viszony ismerhető 
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fel. A két tárgyas szerkezet jelöletlenül kapcsolódik egymáshoz, a német 
szövegtől eltérően, ahol kötőszó kapcsolja a bővítményeket. 

A kettős állítmányi szerkezettel a mondatdallam is mind a két sorban 
fentről indul, párhuzamosan ereszkedik, és a harmadik sorban esik le. A 
főhangsúlyos elem a két megnyilatkozás két állítmánya. Értelem-szemanti-
kai szempontból itt is, és a többi kompozíciós egységben is, azok a szintakti-
kai/lexikai elemek a fontosak, amelyek az eredeti szövegtől eltérnek. Az első 
egységben a két ige, a csüggeszt és a vet szemantikai jegyei, és a második sor 
összetett szavának szótári jelentése. 

A második kompozíciós egységben, akárcsak az eredeti szövegben 
nézőpontváltás történik. A megszólítással induló mondat egyszerű bővített 
szerkezet. A német megszólítás személyes névmását indulatszó helyettesíti, 
ami megfelel az egység szubjektív hangvételének, akárcsak a holdén drága 
fordítása, amelynek egyik jelentése az értelmező szótár szerint: „Nagyon 
kedves, szeretett." A kommunikatíve főhangsúlyos elem, az állítmány, a 
német szöveg alternatív jelentése közül az imperativus ugyanakkor az ige 
szemantikai jegyei ismét eltérnek a tunken ige jegyétől. Iránya szerint a fenti 
igék mezejében tartozik. 

A Haupt-nak a koponyásal való fordítása hangzási okokból történhe-
tett, esetleg szimbolikus jelentése miatt, amit a kohezivitásnál tárgyalok. 

A heilignüchterne esetében fordított folyamat játszódott le, mint a máso-
dik sorban. Összetett szó bomlott fel, hangzásbeli és ritmikai okokból. A 
vers kilenc más fordítója a józanság szent vizének, istenjózanságúnak, hűs 
vizeknek, hűvösség habjainak, szent víz habjainak, szentül józannak, józan és 
szentnek, szentjőzannak ültette át. Tandori megoldása mind ritmikailag, 
mind hangzás tekintetében (bukjon józanító), mind szemantikailag találó, 
amennyiben a víz egy közismert hatását jelzi, és egy vallási vonatkozását, ha 
a szent a megtisztulási szertartásra utal. 

A harmadik kompozíciós egység a vers legbonyolultabb szintaktikai 
szerkezete. Nem csak tagmondatainak száma, hanem a köztük levő viszony 
homályossága miatt is. Négy megnyilatkozásból áll, vagyis négy tagmondat-
ból. Az elsőnek az állítmánya a Jaj, részeshatározója a nekem, alanya nincs. 
A németben a Weh mir ugyanilyen jelentésű, de nemigen elemzik mondat-
ként, és mondatbeli helye sem változtatható tetszőlegesen a grammati-
kai/szintaktikai szabályok megsértése nélkül. Az első három tagmondat 
kapcsolata annyiféle lehet, ahányféleképpen újrarendezhetők. A három tag-
mondat sorrendje hatféle lehet: 

1) Jaj nekem, ha a tél jön, honnét vegyek virágot, napfényt... 
2) Jaj nekem, honnét vegyek virágot, napfényt, ha a tél jön... 
3) Ha a tél jön, jaj nekem, honnét vegyek virágot, napfényt... 
4) Ha tél jön, honnét vegyek virágot, napfényt, jaj nekem... 
5) Honnét vegyek virágot, napfényt, ha a tél jön, jaj nekem... 
6) Honnét vegyek, jaj nekem, virágot, napfényt, ha a tél jön... 
A második elrendezésnél az első a főmondat, hozzá kapcsolódik okhatá-

rozói alárendelt tagmondatként a második, és a másodikhoz időhatáro-
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zói/feltételes alárendelésként a harmadik. A 3. elrendezésnél szintén a ,Jaj 
nekem' a főmondat, de (ugyanolyan minősítésben) mindkét alárendelt tag-
mondat hozzá kapcsolódik. A 4. elrendezésnél a második tagmondat az 
elsőnek a főmondata (idő/okh. alárendelés), a harmadik mondat pedig 
mellérendelő, következtető viszonyban áll a másodikkal. Az ötödik elrende-
zésnél ugyanilyen viszony van a tagmondatok között, csak helyet cserélt a 
fő- és mellékmondat. A hatodik változatban az első és a harmadik idő/okha-
tórozói alárendelés, a második pedig szervetlen eleme a mondatnak. 

Mind a hat esetben a következő tényállás állítható fel: 
1) Jön a tél./Talán jön a tél. 
2) Nem találok virágot, napfényt. 
3) Jaj nekem. (Rossz/rossz lesz nekem.) 
Ilyen lineáris átrendezés a német szövegben is elvégezhető lett volna, de 

csak némi erőszaktétellel. Ott a felkiáltás egyértelműen szervetlen eleme a 
mondatnak. 

A harmadik kompozíciós egység, akárcsak az eredeti szövegben álkérdés. 
Dallama a fenti variánsoknak megfelelően többféle lehet, de minden esetben 
ereszkedő és szaggatott. A negyedik tagmondat egyértelműen a harmadikhoz 
kapcsolódik, kapcsolatos mellérendelő viszonyban állnak, de halmozott 
mondatrészként, bővítményként is elemezhető. 

A lexikai elemek közül a fordító jövő idejűnek értelmezte a német 
mondat ist jelen idejű igéjét, annak alapján, hogy az eredeti egységnek 
feltételes jelentéstartalma is van, ami a jövő időre mutat. A vegyek felszólító 
forma szintén eltér a nehm indikativusi alakjától. Az e mutatónévmás új 
elem, az erdeti szövegben egyszerű névelő áll a helyén. 

A két kérdőszó közül az első 9. sor elejére helyeződött át a 8. sor 
végéről, a második pedig a 10. sor végére a 9. sor végéről. így helyettesíti a 
német determinánsokat összekapcsoló und kötőszókat. 

A negyedik kompozíciós egység összetett, kapcsolatos, kijelentő mondat. 
Dallama ereszkedő. Az első megnyilatkozás szerkezete itt is felbomlott, a 
két állapothatározó közül az egyik (sprachlos) az alany jelzőjévé alakult. Ez 
a jelző ugyanazokat a szemantikai jegyeket tartalmazza, mint német megfe-
lelője, ugyanolyan morfológiai felépítésű is. A másik, a kait fordítása (ride-
gen) viszont eltérő fogalmi jegyeket emel ki. A második megnyilatkozás 
igéje, hangutánzó szó lévén, hangzásban az eredetire asszociál, de a német 
klirren-tői eltérőek a szemantikai jegyei. Végül a Fahnen magyar megfe-
lelőjének a szélkakasok-nak, Tandori más vonatkozását hangsúlyozza. Más 
fordítók szélkakasnak, zászlónak, bádogzászlónak fordították. 

Az erdetiben a nominális elemek alapján volt konstruálható a szemanti-
kai struktúra, nagyjából ezek alkották a fogalommezőket is. A német 
szöveggel való összevetésben a fordításnak az igéi vonják magukra a figyel-
met, és az értelem-szemantikai szerkezetnél is ezek a mérvadók. 

2) Kohéziós szerkezet. A magyar szöveg esetében csak azokat az elemeket 
fogom sorra venni, amelyek az eredetihez képest eltérőek vagy újak. Ilyenek 
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elsősorban az igék, néhány melléknév és szintaktikai transzformáció, amely a 
fordító mint interpretátor modelljének a feltárásához vezet. 

Az első kompozíciós egység első igéje, a csüggeszt, jelen idejű, egyes szám 
harmadik személyű, kijelentő módú, cselekvő ige, amelynek azonban művel-
tető lartalma is van. Az értelmező szótár szerint „odahat, okozza, hogy 
valami csüggedjen", vagy „csüggedten (le)lógat". Cselekvő formájának, a 
csüggednek elsődleges jelentése kedélyállapotra vonatkozik: „reményét, ki-
tartását veszti". Ha figyelembe vesszük a körte szimbolikus jelentését (re-
mény, isteni szeretet, örök élet), nyilvánvalóvá válik a megnyilatkozás szim-
bolikus/metaforikus vonatkozása. 

A vet ellentétben az elsővel, pillanatnyi, cselekvő ige. Elsődleges jelen-
tése „dob", ez pedig, az értelmező szótár szerint, „hirtelen intézkedéssel, 
renszerint erőszakosan valamely (kedvezőtlen) helyre küld, jutatt". Jelentése 
a „vadrózsa-burjánzással" függ össze. A ,burján' az értelmező szótárban 
burján növő gyom. A .burjánzik' 1. (/haszontalan/ növény) sűrűn, dúsan nő, 
tenyészik" 2. /sejt/ kórosan szaporodik". A ,gyom'-ra vontkozóan a ,vet' 
,kivet' árnyalatot kap. A csüggeszt-vet szinonimapárral az egész egység 
valamiféle erőszaktételt suggall, bizonyos törvényszerűségeknek való aláve-
tettséget, amelyek korántsem olyan szelídek, mint amilyenné az eredeti 
szöveg dallamossága idomítja. A vadrózsa-burjánzásnak olyen ko-textus 
pejoratív értelmet tulajdonít, így mindaz, amit a szimbólumszótár hozzáren-
del, negatív előjellel, kivetendőként, elvetendőként vesz részt a jelen-
téskonfígurációbaiL A megnyilatkozások értelmi jelentése ezek szerint: 1) az 
első lélekállapotra vonatkozik (ige:csüggeszt); 2) a második érzelmi állapot-
ra vonatkozik (ige: vet). 

A két megnyilatkozás kohyponym síkon kapcsolódik, hyperonym síkon 
pedig mindkettő a ,vidék'-hez. A,burjánzás' és a ,sárga' minimálisan korefe-
rens, amennyiben mindekettő a szövegen belüli időt jelzi, amely, a lexikális 
jelentéseltolódás folytán, az eredeti szöveg tényállásának idejénél mintha 
valamivel későbbi időpont, vagyis egyértelműbben ősz lenne. 

A második kompozíciós egység szintaktikailag elkülönül az elsőtől, még-
sem lennének felcserélhetők, akárcsak a német szövegben, mert implicit 
kauzalitás áll fenn között, nemcsak a szintén implicit konzekvencia, hanem a 
költői én megnyilatkozásainak iránya miatt is: az első egység harmadik 
személyű, leírás, a második egység második személyű megszólítás, míg a 
harmadik egység önmegszólítás, tehát első személyű. A negyedik kompozíci-
ós egység ismét objektív tényközlés, texturális és szemantikai sajátosságai 
alapján is lezárása a kompozíciónak, helye ennek sem változtatható. Kom-
pozícionálisan tehát kohezív a szöveg). 

Az első két egység beágyazásos szerkezetei az eredeti szöveg elemzése 
alapján izgatottságot, szaggatottságot fejeznek ki, és ez belső tagolódást 
eredményez az egységeken belül. A magyar fordításban ez a szerkezet 
mindkét egységben letűnik, de egész sor más elem pótolja, többek között az 
expresszívebb lexikai elemek (A szintaktikai konnexitásnál már utaltam a 
holdén melléknév drága fordítására.) A bukik ige élesebb a szelíd tunken-nél, 
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és a csüggeszt meg a vet igével koreferens; a szövegben felszólító módú, és a 
koponyátok-ra vonatkozik, amely a Haupt-nál megint csak keményebb. 
Szimbolikus jelentése is más: mulandóság, az evilági dolgok ridegsége, halál, 
idő. A görög-római mitológiában Kronosznak, mint időnek a jelzője. A 
kereszténységben az evilági dolgok kegyetlensége, vagy szemlélődés. A kör-
te-rózsa-koponya a vers közvetett jelentésének szintjén (a koponyához 
kapcsolódik a józanítás is), a lélek/érzelem/tudat hármasságra komplex 
módon utal külön-külön és együtt is mindháromra mutatva. A virág/nap-
fény/árnyék szimbolikus jelentésében szintén ez a hármasság dominál, és ezt 
jelzi a csüggeszt/vet/józanító sor is. 

A fordításban, akárcsak az eredetiben, az egyik legtalányosabb sor az, 
árnyát e földnek, a harmadik kompozíciós egységben. Az előtte álló napfény-
nyel együtt utalhat a fény-árny játékra, a játékosságra általában, árnyékkép-
ként „ehhez hasonlót,, jelenthet, de ha a föld-e.t az evilági dolgok összessé-
geként értelmezzük, akkor az árnyék védő funkciója kerül előtérbe, és a föld 
negatív fogalomként a tél-hez, szél-hez csatlakozik. Az árnyék mindhárom 
esetben a költői én számára pozitív dolgok közé tartozik. 

A negyedik kompozíciós egység elemei közül a szemantikai makrostruk-
túra szempontjából a ridegen állapothatározót kell még megvizsgálni. 
Elsődleges jelentésével („barátságtalan, kimérten elutasító és részvétlen") 
emberi magatartásra vonatkozik; állapotra, objektumra értelmezve pedig 
„merev, nem eszményített, költőietlen" a jelentése. így egyrészt az igékhez, 
másrészt a főnevek egy csoportjához tartozik. 

A fordítás fogalommezői (szintén csak főbb vonalaiban): 

l)a „fordulópont" 2) 
előtti elemek 

.fordulópont" 3) „fordulópont 4) költői én 
utáni elemek" 

csüggeszt tél jön 
sárga honnét 
vet honnét 
a tóba szótlan 
bukjon falak 
józanító állnak 
szent ridegen 
vízbe a szélben 

megzörrennek 
az érc-
kakasok 

körtéket 
vadrózsa-
burjánzást 
vidék 
hattyúk 
csóktól 
ittasult 
koponyátok 
virágot 
napfényt 
árnyát e 
földnek 

drága 
jaj nekem 
vegyek 

Az élet felén texturális, kompozicionális és értelem-szemantikai szinten 
az eredeti szöveg hírértékét közvetíti, két ponton azonban modulálja az 
eredeti szöveg szemantikai struktúráját: 
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1) A magyar szövegben az igék és egyes jelzők révén explicitebbé válik a 
közvetett jelentés: 

2) figurális, fonológiai, ritmikai, szintaktikai és szemantikai sajátosságok 
következtében az eredeti szöveg élesebb ellentétei enyhülnek, a vers minde-
nestől komorabb, sötétebb hangulatúvá válik 
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