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„Die Toten reiten schnell…”
Egy Ady-vers összevetése német fordításával

Az ábrázoló művészetekben és az irodalomban a legnagyobb kihívás, ugyanak-
kor a leghálásabb feladat mindig a megjeleníthetetlen megjelenítése volt. A végítélet,
a halál elérkezésének egyik legrégebbi és legelterjedtebb toposza korszakoktól és stí-
lusirányoktól függetlenül a „ló és lovasa”-kép: az Apokalipszis lovaitól a walkürök
lovaglásáig és azon túl. A hold és az éjszaka mint környezet, háttér a romantika ked-
velt motívuma, amelyben azután a századvég dekadens művészei is otthon érezték
magukat. Ady tesz említést egy 1909-ben írt prózai cikkében egy látomásáról: „Régi
vízióm (…), egy újfajta Böcklin-kép lenne belőle, ha meg tudnám csinálni, s a címe
talán ez: »Most már látom az utat«. Benyargalunk fekete paripákkal a fehér, úttalan
életbe, mert fehér az élet és úttalan és az utat csak akkor látjuk feketélni, mikor utol-
sót buzog az agyunk” (idézi: Király 1972, 235). A fenti sorok ugyan egy évvel később
íródtak, mint ahogy Az Illés szekerén c. kötet megjelent – ebben található az alább vizs-
gálandó vers –, de kiegészíthetik azt az általános benyomást, amelyet a magát „éjimá-
dó”-nak nevező költőről alkothat olvasója: hogy ti. Ady Endre sem nem romantikus,
sem nem dekadens, hanem egyszeri és besorolhatatlan. A Halál lovai c. költemény sem
közvetlenül „a halálról szól”, még csak nem is egyszerűen egy látomás szavakba ön-
tése, hanem egy helyzet, egy érzés pillanatképszerű felvillantása. Az éjszaka itt ugyan-
úgy van jelen, ahogy a jó Csönd-Herceg előtt és mögött, az Úr érkezésekor egy hábo-
rús éjjel, vagy mint amikor minden Egész eltörött: nem egyszerűen háttere, hanem
szerves része, közege egy jelenetnek, amelynek ugyanolyan szerves részei az árnyék-
lovagok is. A toposz tehát régi, s a német kultúrában talán még otthonosabb, mint a
magyar irodalomban; a vers fordítása azonban ettől még nem lesz könnyebb. Nem
azért, mert zseniális a mű, hanem mert a szerzője az.

Abból kiindulva, hogy az összevető verselemzések két meghatározó szempont-
rendszere a versek képszerűsége és zeneisége, valamint az esetleges intertextuális
vonatkozások vizsgálata (Szűcs 2002b, 493), megkockáztatjuk az állítást, hogy az
itt párhuzamosan vizsgált két szövegben az akusztikai motivációnak, illetve
remotivációnak van a legnagyobb jelentősége. Ez segít megjeleníteni Ady esetében
a valóban Böcklint idéző sejtelmes hangulatot, míg a német fordításban – maradva
a képzőművészeti reminiszcenciánál – inkább Caspar-David Friedrich vagy
Delacroix vad, szenvedélyes ecsetvonásaival közvetített látványt. A képet a szóval,
a szavakat a hangokkal.
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Ritmus
Ady sajátos, modern helyzetdala ritmusában népdal-formát idéz, de kétütemű

nyolcas, szótagszámtartó sorai jambikusan is ütemezhetőek: szimultán ritmusú a köl-
temény. Közvetíti ekképpen a „gyilkos paripák” mozgásának feltartóztathatatlanságát,
ugyanakkor a jelen lévő, vizionáló én ziháló lélegzetvételét. A fordítás sorai három
nyolcas kivételével 9 szótagúak, de a német nyelv magyartól eltérő hangsúlytörvényei
okán amúgy sem – vagy csak nagyon nehezen – lenne megtartható az eredeti ritmus.
A fordító költő azonban törekszik erre, s a költemény első két strófájában ez nyomon
követhető: a 10 sorból 7 hangsúlytalan kötőszóval (wenn, wie, und, sogar) vagy név-
elővel (die) kezdődik, s az „elnyelt” szótagok miatt megmarad a nyolc szótagos sor-
hosszúság illúziója. A harmadik versszak ritmikája a legkiegyensúlyozottabb, már
csaknem „magyaros”. A három 8 szótagos sorból itt található kettő, s bár a fordító az
első sorban a forrásnyelvi tagmondat-sorrend megtartásának kedvéért lemond a szó-
tagszám-csökkentés kínálkozó alkalmáról (*Keiner weiß, woher sie kommen), azzal,
hogy – az elsőhöz hasonlóan – a harmadik sor összetett mondatát is két külön mon-
dattá töri (Die Welt schläft tief. Die Pferde halten.), hangzásában itt is rövidebbnek tűnik
a sor a valós szótagszámánál. A vágta itt véget is ér: az utolsó versszak sorait az en-
jambement-ok már csaknem prózába hajlítják – erről alább még lesz szó.

Hangszimbolika
Ady látomásának akusztikai vonatkozásai a hangszimbolikában (is) megnyil-

vánulnak. A hangoknak az a sajátsága, hogy közvetlenül akusztikai hatásukkal –
különösen, ha nem nagy szövegrészben többször ismétlődnek – képzésmódjuktól
függően képesek alkalmilag bizonyos hangulat felidézésére (Szathmári 1970, 68),
tehát a hangszimbolika ebben a versben paradox módon a csendet közvetíti. Szem-
betűnő – és hallható – a lágy l-ek gyakorisága különösen a kezdő és a záró strófá-
ban (az első versszak 17, az utolsó 19 szavában egyaránt 10 l hang található), s ezek
is gyakran a szintén ismétlődő zöngétlen réshangok, az f és a h környezetében:
Holdvilágos fehér uton; a Hold is fél és elbuvik; patkótlanul felénk, felénk ügetnek
a halál-lovak). Az utolsó versszakban részben ugyanezeknek a hangoknak az ismét-
lődése egy másik jelenséggel, a hosszú mássalhangzók megszaporodásával párhu-
zamosan egy újabb funkcióval gazdagodik: az ügetés mintegy lassított filmfelvétel
képébe úszik át, amint az élő csatlakozik a kísértet-lovasokhoz: megállanak;
elsáppad1  és nyeregbe száll; holdvilágos éjjeleken. Hasonló „munkát végeznek”
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1 Az általam használt kötetben (Ady Endre összes versei. Az Athenaeum kiadása, é.n.) két p-vel szerepel.
A másik, rendelkezésemre álló kötetben (Ady Endre összes versei. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977) már
a mai helyesírásnak megfelelően: elsápad.
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tehát, mint a német versszöveg egymásba csavarodó enjambement-jai ugyanabban
a versszakban.

Fühmann halál-lovai is csendben indulnak, lenyűgöző a látványt kísérő akuszti-
kai hatás a leghalkabb réshang, a h alliterációjában: die Himmelshirten ihre Herde (…);
de a hangfestésben nála más hangok dominálnak. Egyrészt az sch és az s (ez utóbbi
zöngés és zöngétlen formában is): wie Schatten schwarz und ohne Hufschag; Sogar
der weiße Mond versteckt sich schaudernd … – amely hangok képzésekor a rés szű-
kítése, tágítása világosabb vagy sötétebb színezetet kölcsönöz a zörejnek (Fónagy 1995,
59); másrészt az explozívák, a d és a t, valamint a pergő r tremolója. Különösen egy-
más mellett, vagy egymás majdnem-szomszédságában erőteljes ez a hanghatás: /t+r/
– Strasse, treiben, Schattenritter; /r+t/ – Hirten, Ritter; /r+d/ – Herde, mörderisch;
/d+r/– schaudernd. – Az sch-ek, s-ek, süvítő h-k, dobogó-pergő p-k és r-ek mögött év-
századok távolából hallani véljük Bürger Lenoréjának hideglelős galoppját is (…Kam’s
hurre-hurre! nachgerannt,/ Hart hinters Rappen Hufen./ Und immer weiter, hopp-hopp-
hopp! Ging’s fort im sausenden Galopp,/ Daß Roß und Reiter schnoben/ und Kies und
Funken stoben…). Ott hallható Goethe Erlkönigjének vágtája is a baljós neszekkel teli
éjszakában (…in dürren Blättern säuselt der Wind…). Nem tudhatjuk persze, hogy a
fordítót is inspirálta-e az anyanyelvi-kulturális tudattalanjában tárolt anyag, minden-
esetre itt, a zeneiség területén tetten érhető egy finom különbség: bár ott van a neszte-
len szó remekül megválasztott lautlos megfelelője, a hangzó környezetben ennek min-
den ellentmond: Fühmann lovai trappolnak és vágtatnak, az Adyéi siklanak, suhannak.
A német költő paripái zajosabbak, az eredeti szöveg árny-lovagjai némák, álomsze-
rűek. Egyfajta „áthangszereléssel” van dolgunk itt is, ahol „… az új mű alkotója meg-
kísérli – az eredeti mű világához híven, s egyben a rendelkezésre álló »célnyelvi« esz-
köztár maximális mozgósításával – másik közegben, némiképpen nyilvánvalóan eltérő
hatással, ám az eredeti felismerhetőségével áthangszerelni az alkotást” (Szűcs 2006,
161). Itt az eredeti szövegben vonósok szólnak borzongató pianóban; a fordítás fúvó-
sokra és ütőhangszerekre íródott.

A rímhasználat is illusztrálja a kétféle látvány közötti különbséget: az xaxxa
rímképletű magyar versszöveget a fordító több helyen rímelő szó- és sorvégekkel,
belső rímmel gazdagítja: „tragen Schatten auf dem Rücken” (2. vsz.); einher – Reiter
– leer (3. vsz.); „bleich wird der – weiter – hinunter – Reiter” (4. vsz.). Tudatosan
vagy nem, de él tehát a német nyelvben jellegzetesen gyakran előforduló -en, -er
szuffixumok adta lehetőséggel, ezáltal pedig kompenzálja a magyar szimultán rit-
mus első pillantásra behozhatatlannak tűnő előnyét.

Enjambement
Az enjambement ritmikai eszköz, amelynek ugyanakkor tartalmi funkciója is

lehet. A klasszikus európai retorika csak tilalom formájában foglalkozik a sorvég-
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gel és a sorvéget áthágó mondatokkal. A sorvégek költői kezelése ugyanakkor semmi
kétséget nem hagy afelől, hogy a szabálytalanságok szabályokat követnek, és hogy
esztétikai szerepet játszanak. Bátran beszélhetünk tehát – írja Fónagy Iván – az át-
hajlások szintaktikájáról és szemantikájáról (Fónagy 1999, 102). Valamint stiliszti-
kájáról is – tehetjük hozzá –, hiszen a vizsgált fordításban nem elhanyagolható a
szerepük. Míg Ady versében gyakorlatilag nincs enjambement, a fordítás első két
versszakában a német költő kétszer is alkalmazza az áthajlás tompa, az utolsóban
pedig mind a tompa, mind az éles típusát (Fónagy 1999, 102). Az 1. versszakban egy
appozíció „hajlik át” a másik sorba: ihre Herde / die Wolken, lezárva ezzel az első
sorban elindított metaforát; a másodikban pedig egy fordítási többletként jelentke-
ző határozó kerül hangsúlyos helyzetben a sor élére:…der weiße Mond versteckt sich
/ schaudernd. Az utolsó szakasz második és harmadik sorában meglepő az állítmány-
hoz ezúttal szorosabban hozzátartozó határozó, a weiter elszakítása az igétől: sprengt
hin. Ugyanennek a sornak a végén pedig már egy egyértelműen éles áthajlás birto-
kos szerkezetet tör ketté: der Tross / des Tods ; közvetítve ezáltal a ziháló lélegzet-
vételt, ahol a kilégzésben a Tod szó sorkezdő pozíciójában a jelentésével is sokkol.
Az enjambement újraalkotja költői szinten a köznapi beszéd tipikus elakadásait, és
ezzel kifejezi az elakadást okozó fiziológiai körülményeket és lelki tartalmakat.
Mímeli a figyelem felhívására, egyes beszédelemek kiemelésére szolgáló szándékolt
beszédszüneteket (Fónagy 1999, 120).

Fühmann tehát felhasználja az enjambent-t mint a zaklatottság közvetítésére
alkalmas ritmikai eszközt, és ezt erősíti nála több helyen az inverzió, a szokatlan
szórend is. Az 1. versszak egyetlen, hosszú összetett mondatának második tagmon-
datában messze elszakítja alanyától és az élre, a treiben mellé emeli a traben igét –
amely jelenség a fentebb már tárgyalt hanghatást is eredményezi –; az alany (des
Todes Pferde) késleltetése pedig hasonlóan robban, mint a Tross des Tods esetében
az áthajlás. Szintaktikailag ugyanaz a megoldás ez, mint az eredeti versszöveg ne-
gyedik versszakának utolsó három sora, ahol a Halál két sor távolságnyira kerül a
hozzá tartozó nyargal állítmánytól. Szokatlan a szórend ezen kívül az ezt megelő-
ző szakasz első sorában, ahol a riadt kérdést megfogalmazó mellékmondatot emeli
előre a költő; valamint az első versszakban is: a patkótlanul határozó kerül a tagmon-
dat és a sor elejére, ami a zajtalanságot érzékelteti, és ezt követi a felénk határozó:
itt az inverzió az ismétléssel együtt az emfatikus versbeszéd hatásos eszköze.

Ismétlés
Ahogy Babits az alliterációk, Ady az ismétlések költőjeként él Karinthy óta a

köztudatban. Ebben a versében is jelen van az ismétlés, lényegében kétféle funkció-
val: a vizuális hatást erősíti (emlékezzünk a Böcklin-képre!), és a fenyegetettség ér-
zetét közvetíti. A fehér uton háromszori, csaknem teljesen szimmetrikusan elhelye-
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zett ismétlése (a 20 soros vers 1., 10. és 18. sorában) paralelizmus: mintegy három-
szoros vakuvillanásként rögzíti, nem engedi elenyészni a látomást. A fordító követi
a szimmetriát, de szó szerint csak egyet tart meg a jelzős szerkezetből: az utolsó vers-
szakban. A verskezdő sorban a weiße Mondscheinstrasse nem egészen ugyanazt je-
lenti, mint az eredeti: itt a látomás helyszíne az égbolt, míg Adynál a pillantás ugyan-
úgy fentről indul, de a „holdvilágos fehér út” az égen és a földön is futhat. A második
versszakban a weiß jelzőt pedig a Mond kapja meg. Ijesztő az inverzióval erősített
felénk határozó geminációja az első versszakban, amelyet megelőzve alliterációnak
már nem nevezhető, de ahhoz hasonló hangszimbolikai hatást eredményező szókez-
detek bujkálnak a sorok között: fehér uton – felhő-nyájok – felénk, felénk. A német
fordítás ezt részben a már említett Himmelshirten ihre Herden sor Stabreimjaival adja
vissza, részben pedig a két össze nem tartozó ige (traben, treiben) egymás mellé ren-
delésével. Szinte makulátlanul szó szerint fordított mondatokban ismétlődik a min-
dig – immer határozó a harmadik versszakban: ez is félelmet keltő és nyomasztó. A
második versszakban megismételt és ekvivalens kompozitummal fordítható árnyék-
lovagokat (Schattenritter) azonban már nem egyszerűen megismétli a költő, hanem
szintagmává bővíti: tragen Schatten auf dem Rücken. Ennek a műveletnek a hatása
sem marad el: két igével több a fordított versszöveg első 7 sorában (Adynál csak kettő
volt, a kergetik és az ügetnek), s már érezhető a különbség a látomás kétféle megje-
lenítésében. A magyar vers indító metaforájából (éjszakai égbolt – égi pásztorok –
felhők) igék híján egy ismétlésekkel lassított, állóképpé dermedő látomás bomlik ki
a második versszak végére, egy statikus kép tehát. Fühmann nemcsak a második ár-
nyék-lovagokat fordítja predikatív szerkezettel, hanem a halál-lovakhoz kapcsolódó,
Adynál igétlen értelmezőt is; a jelzőket határozóként rendeli a megismételt traben ige
mellé: nesztelen, gyilkos paripák – sie traben lautlos, mörderisch. Ezzel egy mozgal-
mas, dinamikus jelenetet rögzít.

Explicitáció
Bár a költemény önmagában egy kép, egy allegória, megjelenítése inkább a fen-

tebb már jórészt tárgyalt hangfestő nyelvi eszközök és retorikai alakzatok, mint költői
képek segítségével történik mind a magyar, mind a német szövegben. Franz Fühmann
munkájában a fordítási univerzálék közül az explicitáció dominál. Ezt is, mint a többi
nem nyelvspecifikus műveletet nem azért hajtja végre a fordító, hogy grammatika-
ilag, hanem hogy pragmatikailag helyes célnyelvi mondatokat kapjon (Klaudy 2004,
73). Hiszen voltaképpen ez a cél, minthogy „a fordító soha nem nyelveket fordít,
hanem mindig konkrét szövegeket, és az ekvivalencia, amelyet a két szöveg külön-
böző pontjain létrehoz, több-kevesebb sikerrel mindig a diskurzus szintjén valósul
meg” (kiemelés az eredetiben: Albert 2001, 47). Kérdés persze, hogy mit tekintünk
„pragmatikailag helyes célnyelvi mondat”-nak. Annak a követelménynek a proble-

„DIE TOTEN REITEN SCHNELL…”



150

matikus voltát, hogy a dinamikusan ekvivalens fordítás egyenlő a forrásnyelvivel
azonos hatást keltő, azonos reakciót kiváltó fordítással, maga az elmélet megfogal-
mazója, Nida is látta, hiszen ő maga hívja fel a figyelmet arra, hogy nem mindig tud-
hatjuk, hogyan reagált az eredeti közönség valamely műre (Klaudy 1989, 88). Lírai
szövegek fordításában ritka szerencse a kongeniális szellemek találkozása; Ady tö-
mörítő és szimbólumalkotó ereje pedig nyilvánvalóan a Magyarországot jól ismerő
és a magyar lelkületet is ismerni vélő Franz Fühmannt is próbára teszi.

A német versszöveg nemcsak a nagyobb szótagszámú sorok miatt, tehát fizikai
értelemben terjedelmesebb, hanem tartalmában is. A magyar költő szövegében az
éjszaka sötétségét, feketeségét az antonímák (holdvilágos, fehér) inherensen tartal-
mazzák; a fordítás ezt explicitté teszi: wie Schatten schwarz (…). Egyben megelő-
legezi a következő versszak Schattenritter-képét is, a szókezdő spiránsok alliterációja
pedig belesimul a hangszimbolikai effektusba. Ez a műveleti aszimmetria (Klaudy
2004, 71) hangulati többletet eredményez és kétfelé hat egyszerre: vizuális és akusz-
tikai irányba.

A felénk fenyegető megismétlésének hiányát a fordító az auf uns zu ismétlésre
kevéssé alkalmas szókapcsolat elé tett jäh határozóval kompenzálja. Az explicitáció
a második versszak 4. és 5. sorában a legnagyobb mértékű: mivel a költő a fehér út
képének ismételt megjelenítéséről lemondott, a jelzőt a Hold kapja meg; de ezen túl
a perszonifikáció elemei is kibővülnek: az elbuvik (versteckt sich) ige egy háromta-
gú jelzős szintagma formájában (vor ihren kalten Blicken) vonzatot kap. Ezzel egyi-
dejűleg a fél ige particípiummá (schaudernd) alakulva csatlakozik be a vonzat elé,
amely grammatikai szempontból mindkettőre vonatkozhat. Bár „…a deskriptív vizs-
gálati módszer feltételezi a fordítások minőségi értékelésének, a fordítói tevékeny-
ség elbírálásának teljes mellőzését” (Ortutay 1995, 120), itt talán megkockáztathatjuk
a kijelentést: annak a tartalomnak, amelyet A Hold is fél és elbuvik sor két koppanó
üteme és dermesztő szűkszavúsága közvetít, szemantikailag bár tökéletesen megfelel,
hangulatilag azonban „nem tesz jót” a német fordítás nehézkes, terjedelmes kifej-
tettsége. Az eredetivel való egybevetésben tartalmilag túlterheli a képet az árnylo-
vagok „hideg pillantása”; a hangképző szerveket bonyolult módon igénybe vevő
szókapcsolat, a versteckt sich schaudernd pedig hangszimbolikai szempontból ér-
tékelhető, esztétikailag azonban kevéssé.

Szintaktika, szemantika
A német fordítás harmadik versszaka a szemantika és a szintaktika felől tekintve

is hoz érdekes megoldásokat. Az előző két strófa zajos vágtája itt kezd csillapodni:
a forrásnyelvi szöveg egy lélegzetvételre kimondható sóhajtásszerű kérdését a for-
dító két mondatba töri, majd amivel eddig a hangzás szintjén adós volt: a csendet
most szemantikai síkon hozza vissza, ill. explikálja az eredeti szöveghez képest: Ohn
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Hufschlag (traben sie einher). A harmadik sort ismét két rövid, önálló mondat al-
kotja. Míg Adynál a Kengyelt oldnak, megállanak mondat alanya értelemszerűen az
öt sorral fentebbi árnyék-lovagok; a német szövegben a közbeékelődött Die Welt
schläft tief után a mondat alanya is megváltozik: akik megállanak, azok a lovak: Die
Pferde halten. A költő ebben a négy sorban (a második versszak ötödik és a harma-
dik versszak első három sorában) feloldja az eddig hűen követett mondathatárokat,
puzzle-ként tologatja a sorokat és a képeket. Ennek a műveletnek a befejező lépése
a két rövid mondat egymás mellett. A tartalmuk változatlan marad, csak a pozíció-
juk módosul, és ennek a változásnak a feszültségteremtő ereje nem elhanyagolha-
tó. Figyelemre méltó itt még a szendereg ige schläft tief fordítói megoldása: a két
ige egy szinonim jelentésmező két ellentétes pólusán helyezkedik el. A szendergés
a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint2 ’könnyű alvás, félálom’; hangulatában és
lehetséges szemantikai vonzataiban azonban ott van a gyermeki, az ártatlan, a gya-
nútlan, a kiszolgáltatott állapot. Ugyanaz, mint amit a mély alvás eredményez. Itt
is arról van szó tehát, hogy a választott megoldás nem az eredeti szöveg, a szöveget
alkotó lexikai és grammatikai (itt: lexikai) egység közvetlen tartalmát adja vissza,
hanem a belőle generálható tartalmat közvetíti, azt a tartalmat, amely csak implicit
módon van jelen, és csak a közlés egészéből vonható le mint értelmi egész (Ortutay
1995, 121).

Ady Endre költeménye egy látomás leírása trópusokban és alakzatokban, va-
lamint a nyelv hangzó eszközeivel; ugyanakkor ennek a látomásnak az elbeszélése
is: ilyen értelemben pedig a tetőpont a negyedik versszak. A magyar versszövegben
a morfológiai egységek hosszúságát tekintve ez a szakasz a legrövidebb, a fordítás-
ban pedig a leghosszabb. A vers szemantikai egységét adó kulcsszavak (éjszaka –
Hold – lovak – lovasok – halál) izotópia-síkján mindegyiknek fellelhető itt a meg-
felelője, az új elem pedig, amelyre az előző versszakban a szabad paripa és a gaz-
dátlan nyereg már implicit módon utalt, az új utasok. Mellette az inverzióval kés-
leltetett alany, a Halál zárja le a sort, a mondatot, egyben az egész költeményt.
Mindezt pedig a kísértetiesen dobbanó kétütemű nyolcasok hordozzák. Fühmann
fordítása tartalmában itt is híven követi az eredetit, a lexikai többlet (stumm, weiter,
der Tross des Tods, hinunter, späht) a jelentésben alig tűnik fel. Ami feltűnik, az a
mondat struktúrájának megváltoztatása, ami nemcsak a forrásnyelvi szöveghez, ha-
nem a német fordítás előző három versszakához képest is ritmusváltást eredményez.
A schwingt sich ige esetében a sich hátradobása három szóval távolabbra az őt meg-
illető helyről a Pferd mögé, az egymásba indázó áthajlások, amelyek közül a leg-
erőteljesebb, a der Tross/ des Tods mint alany két helyhatározó közé szorult: mind-

2 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980
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ez a narrátor el-elfulladó hangját, a látvány izgatott közvetítésének staccatóját teszi
hallhatóvá a nyelv szupraszegmentális elemeinek a szintjén is tehát. Nemcsak a
másféle hangzás, a másféle ritmus és tagolás is az áthangszerelés része.

Ady Endrének A halál lovai c. verse mint lefordított szöveg megfelel a
referenciális, a kontextuális és a funkcionális ekvivalencia követelményeinek
(Klaudy 1989, 91), mint egy lírai mű fordítása pedig a tartalom és a forma egysé-
gére halmozottan vonatkozó elvárásoknak, hogy ti. a költői üzenet tolmácsolása
akkor hiteles, ha összhangban marad az eredeti (nyelvileg kódolt) képi és hangzás-
élménnyel, s ugyanakkor természetesen rásimul a másik nyelvben megvalósítható
képi és zenei rétegre (Szűcs 2006, 166). Az a kifogás természetesen felhozható el-
lene, hogy „a fordítás nem az eredeti” (Georges Mounint idézi Albert 2001, 51). „Die
Toten reiten schnell” – a holtak lóháton száguldanak Bürger balladájában, ahol a
halott vőlegény ragadja magával az ő Lenoréját; ez a galopp dübörög át távolról –
mint hangvilla rezdülésére – Fühmann fordításán is. Nem az eredeti, persze. De az
eredetit csak az anyanyelvűek és a fordítás művészei ismerik; a más nyelven értők-
nek az ekvivalens élményt kell közvetíteni s kedvet ébreszteni bennük az eredeti
kultúra további, mélyebb megismerésére.
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Ady Endre

A halál lovai
Holdvilágos fehér uton,
Mikor az égi pásztorok
Kergetik felhő-nyájokat,
Patkótlanul felénk, felénk
Ügetnek a halál-lovak.

Nesztelen, gyilkos paripák
S árnyék-lovagok hátukon,
Bús, néma árnyék-lovagok.
A Hold is fél és elbuvik,
Ha jönnek a fehér uton.

Honnan jönnek, ki tudja azt?
Az egész világ szendereg:
Kengyelt oldnak, megállanak.
Mindig van szabad paripa
S mindig van gazdátlan nyereg.

S aki előtt megállanak,
Elsáppad és nyeregbe száll
S fehér uton nyargal vele
Holdvilágos éjjeleken
Új utasokért a Halál.

Forrás:
Ady Endre Összes Versei, 218.
Athenaeum (é. n.)

Die Pferde des Todes
Wenn auf der weißen Mondscheinstraße
die Himmelshirten ihre Herde,
die Wolken, vor sich treiben, traben
wie Schatten schwarz und ohne Hufschlag
jäh auf uns zu des Todes Pferde.

Sie traben lautlos, mörderisch,
und tragen Schatten auf dem Rücken,
traurige stumme Schattenritter.
Sogar der weiße Mond versteckt sich
schaudernd vor ihren kalten Blicken.

Woher sie kommen? Keiner weiß das.
Ohn Hufschlag traben sie einher.
Die Welt schläft tief. Die Pferde halten.
Immer gibts Pferde ohne Reiter,
und immer steht ein Sattel leer.

Und bleich wird der, vor dem sie halten,
schwingt auf ein Pferd sich stumm und weiter
sprengt hin zur Mondesnacht der Troß
des Tods den weißen Weg hinunter
und späht nach einem neuen Reiter.

Franz Fühmann fordítása
(Az eredeti helyesírás megtartásával)

Forrás:
Endre Ady: Gedichte, 68.
Corvina Verlag, Budapest, 1977

„DIE TOTEN REITEN SCHNELL…”




