
Walther von der Vogelweide

DIETRICH AZ UDVARBA LOVAGOLJ
Rit ze hove dietrich

„Dietrich az udvarba lovagolj”
„nem megy uram” „mi baj? komoly?”
„nincs hozzá lovam az a gondom”

„adok én alád lovat ha kell”
„akkor máris indulok el”
„azért még várj egy kicsit azt mondom –

nyerget az arany macskának adsz-e
vagy legyen lovad a seggfej Gerhard Atze?”
„akkor is hitvány egy ló volna ha szénát enne

szemeit mint majom forgatja
úgy néz ki mint a kakukk fattya
adsza nekem Atzét bárcsak a gebém lenne”

„úgy áll a dolog
hogy menjél gyalog
ne kérd lónak Atzét nem lesz köszönet benne”

Párbeszéd Walther és szolgája között. Walthert egy másik versben említett Gerhard uraság, miután
(bizonyára egyetlen) lovát megölte, egyúttal megfosztotta mozgásszabadságától is. Az „udvar”
nyilván az õrgróf meisseni udvara. A verset az 1961-es magyar kiadás számára Keresztury Dezsõ
fordította.

arany macska: a Thüringia címerébe foglalt aranyszínû (vagy aranyozott) oroszlán. Súlyos
pimaszság.

seggfej, „wunderlich”, méghozzá határozatlan névelõvel: becsmérlést fejez ki. Az ócsárlás egy
groteszk poénnal zárul. Ha figyelembe vesszük, hogy az „Atze” szó szamarat is jelenthet, az utolsó
verssorban ez is benne van: „Ne kérd lónak azt a csacsit…”
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VILÁG ÚRNÕ MONDD MEG A FOGADÓSNAK
Fro welt ir svlt dem wirte sagen

„Világ Úrnõ mondd meg a Fogadósnak
kifizettem a cechemet
hogy ne maradjak itt adósnak
töröljön listájáról ha lehet

bajba jut aki vele boltol
nehogy neki legyek adósa
inkább veszek kölcsön zsidótól

a határnapig hallgat õ
aztán akkora kamatot kér
ami meg nem fizethetõ”

„Walther semmi okod haragra
maradj itt mellettem te csak
gondolj a sok szép pillanatra
becsültelek pártoltalak

valahányszor ezért sürgettél
teljes szívembõl fájlalom
hogy ilyesmit csak ritkán tettél

gondold meg szép az életed
s ha szolgálatomból kilépsz
onnantól kezdve jaj neked”

„Világ Úrnõ szoptalak téged
ideje már leválnom rólad
megtévesztett a kedvességed
azzal hogy élveznivalót ad

szembõl nézve voltál csodás
nem gyõztem gyönyörködni benned
mi tagadás

de megláttalak hátulról milyen vagy
szemembe ötlött a sok förtelem
s borzadásom tõled igen nagy”

„ha már úgysem tarthatlak vissza
nincs más hátra csak egy kérõ ige
gondolj ragyogó napjaidra
és néha látogass ide

persze csak ha unatkozol”
„így is tennék, ha nem félnék a kártól
melyet álnokságoddal okozol

azellen nem tud védekezni senki
Isten veled Úrnõm jó éjszakát
ideje már a nyugvóhelyre menni”
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Walther idõskori költészetének egyik világirodalmi klasszikusként számon tartott verse, egyúttal a
„Világ mint (szembõl szép és ép, hátul sebekkel és férgekkel borított) nõalak” toposz korai irodalmi
megformálása. Világ Úrnõ afféle kocsmárosné az ördög szolgálatában; ez utóbbi a Fogadós. Walther,
érthetõ okból, nem szeretne az adósa lenni (a kamat – „wette” –, amelyrõl szó esik, az emberi lélek),
de még beszélni sem kíván vele, ezért üzen a Világgal. A „nyugvóhely”, ahová a Világ szolgálata után
igyekszik, kívül esik a földi létezésen.

A verset a magyar olvasók számára Szabó Lõrinc átültetése tette hozzáférhetõvé. Ennek elsõ négy
sora: „Világ-Asszony, rég kifizettem / a tartozásom, mondja meg / a korcsmárosnak, hogy a könyvben
/ kaparja ki a nevemet.”

lista, „brief”: itt tartották számon a vendégek fogyasztását. Az ördög listáján a világi örömökkel
járó gyarlóságok és vétkek szerepelnek. A cech kifizetése a bûnbánat.

jaj neked: a Világ azt hiszi, hogy Walther a földi élet után a pokolra jut. Úgy képzeli, hogy kárhozott
lélekként visszajárhat kísérteni, erre utal a kérés: néha látogass ide. Az unalom feltételezése csak
kisebb részben irónia: a középkorban a kárhozatot örökkévalónak képzelték.

A HÁRS TÖVÉBEN
Vnder der linden

A hárs tövében
kint a pusztán

ahol volt kettõnk ágya körbe
láthatod szépen

és tisztán
hogy fû és virág le van törve

erdõ szélén egy völgy fele
tandaradei
szépen dalolt a fülemüle

szedtem a lábamat futottam
a mezõre

ahol szerelmem várva várt
tõle így szólítottan

„úrnõm elõre”
örömöm most sem ismer határt

hogy csókolt ezerszer az bizonyos
tandaradei
nézd csak szájam milyen piros

ott õ kirakta
tetszetõsen

virágokból az ágyamat
bizony kacagna

szívbõl erõsen
aki azon az ösvényen halad

ha rájönne a rózsaszirmot látva
tandaradei
hogy az volt fejem alatt a párna
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ha azt hogy vele lefeküdtem
megtudná bárki

szégyen volna óvjon Isten keze
s hogy mit mûveltünk ott mi ketten

fel ne akarja tárni
s ne tudja rajtunk kívül senki se

csak egy kicsi madárka
tandaradei
benne a titkunk el van zárva

Walther egyik legismertebb verse a „boldog szerelem” lírájának különösen szép alkotása. A vissza-
tekintés a nemrég elmúlt boldog pillanatra többrétûvé teszi, a megszólaló fiatal lány nyíltsággal
párosuló szemérmessége bájos, a jelenet pontos körvonalazása drámaisággal ruházza fel a verset.
Külön lelemény, hogy szerelmespár mellett van egy harmadik szereplõ, a fülemüle, aki a lány
reménye szerint bizonyára megõrzi a titkot. Ha komolyan vesszük az eredeti „nahtegal” szó szerint
jelentését, ami „éji dal(nok)”, akkor a madárkát akár a költõvel is azonosíthatjuk. Hogy ez már a
kortársaknak is eszükbe jutott, arról Gottfried von Strassburg Tristanjának Walthert dicsérve
becsmérlõ sorai tanúskodnak: Gottfried „szép magas énekhangja” miatt Walthert „a csalogányok
úrnõjének” nevezi, minden bizonnyal az itt olvasható versre utalva.

A versnek több magyar fordítása is van, Babits Mihályé vált klasszikussá. Az õ változatának elsõ
strófája így hangzik: „ A hársfaágak / csendes árnyán, / ahol kettõnknek ágya volt, / ott láthatjátok /
a gyeppárnán, / hogy fû és virág meghajolt. / Fölöttünk az ág bogán / Ejhajahujj! / dalolt ám a
csalogány!”

puszta, „heide”: a költeményben említett három terület egyike. Nem hasonlít a török hódoltság
utáni magyar pusztára: megmûveletlen, fás-bokros vidék, köztes táj az ember nem járta erdõ „walt”
és a lakott helyhez közeli mezõ (vagy rét) „ouwe” között.

láthatod, „mvgent ir vinden”: az „ir” névmás egyaránt jelenthet egyes és többes szám 2. személyt.
Babits nyilván azért döntött az utóbbi mellett, mert arra gondolt, hogy Walther, amikor a verset
elõadja, a közönséghez beszél. Csakhogy a versben egy fiktív beszédhelyzet van kimunkálva, amelyet
intimnek képzelek: a lány egyvalakinek beszéli ki a titkát (miközben azt is kívánja, hogy ne tudjon
róla senki).

fû és virág le van törve: a szüzesség elvesztésének régi jelképe.
tandaradei: Babits indulatszónak értelmezi, pedig inkább onomatopoézis, a madárhang utánzása.

Változatlanul hagytam.
úrnõm, „here frowe”: szó szerint „nemes úrnõ”. Imádságokban így szólították Szûz Máriát is, ezért

a közkeletû felfogás szerint itt arról van szó, hogy a lány Máriához fohászkodik örömében. Babits ezt
az értelmezést fogadja el: „Mily boldogság volt, Máriám!” – olvasható nála. Ennél életszerûbbnek
tartom, hogy a férfi szólítja úrnõjének a lányt. Kérdés, hogy csakugyan „úrnõ”-e, azaz fõrangú hölgy,
vagy közrendû lány, akit felmagasztal az udvarlója. Az ezzel kapcsolatos hipotézisek és viták száma
nagy.

hogy vele lefeküdtem, az eredetiben szó szerint így: „das er bi mir lege”. Babits itt egy kicsit
szemérmes, nála: „hogy mi jártunk ott”.

FORDÍTOTTA ÉS JEGYZETEKKEL ELLÁTTA MÁRTON LÁSZLÓ
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