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A mű keletkezése és címe. 
A fennmaradt kéziratok

A Nibelung-ének, németül Das Nibelungenlied címen 
ismert nagyszabású elbeszélő költemény a XIII. század 
elején jöhetett létre, valószínűleg a mai Ausztria vagy 
Bajorország területén. Keletkezésének körülményei-
ről semmi biztosat nem tudunk, szerzője ismeretlen.

Létrejötte után három évszázadon át, a középkor 
végéig olvasták és másolták. A fennmaradt kéziratok 
viszonylag nagy száma arról tanúskodik, hogy az ud-
vari kultúrában közismert és népszerű munka lehetett. 
A XVI. században feledésbe merült. ennek egyik lé-
nyeges oka a német nyelv akkoriban felgyorsuló át-
alakulása volt : a középfelnémet nyelv, amelyen a mű 
megszólalt, mindinkább nyelvjárási szintre szorult 
vissza, a németek nagy többsége számára a reformá-
ció után már nem volt érthető. A másik számottevő 
ok a német művelődésszerkezet átalakulása : az udva-
ri kultúra jelentősége csökkent, a  polgári olvasókö-
zönség létszáma és súlya a könyvnyomtatás elterjedé-
sével gyorsan növekedett. A Nibelung-történet irán-
ti érdeklődés nem szűnt meg, csak az olvasmány vál-
tozott : a középkori tragikus történetáradást leváltot-
ta a „szarubőrű Siegfried”, korabeli németséggel „der 
hürnen Seyfrit” kalandjairól szóló elbeszélés, külön-
böző verses vagy prózai változatokban, népkönyvként 
új meg új kiadásokban terjesztve a XVIII. századig.

ez az újkori szarubőrű Seyfrit-elbeszélés egyszerűbb 
és jóval rövidebb A Nibelung-ének nagyszabású kom-

pozíciójánál, viszont számos olyan archaikus moz-
zanatot megőrzött, amely a nagy műbe nem került 
bele. több motívuma párhuzamba állítható a mon-
dakör szintén archaikus jellegű izlandi feldolgozá-
saival. A  kutatók szerint ez arról tanúskodik, hogy 
a Nibelung-mondakör a német szóbeli hagyomány-
ban a népvándorlástól a középkor végéig folyamato-
san élhetett, és a német-skandináv kereskedelmi kap-
csolatok jóvoltából nemcsak árucikkek, hanem regék 
és mondák is eljuthattak Észak-európába.

A Nibelung-ének újrafelfedezése a XVIII. században 
kezdődött, és a XIX. században teljesedett ki. Az úttö-
rők közt elsőként említendő Jacob Hermann Obereit 
lindaui orvos, aki Johann Jacob Bodmer zürichi esz-
téta és kritikus biztatására régi kéziratok után kuta-
tott, és 1755 nyarán a hohenemsi várkastélyban rá-
bukkant egy pergamenkódexre, „amelyben” – így írja 
Bodmernek – „sok egyéb ó-sváb [azaz középfelnémet 
– M.L.] írásmű mellett találtatik egy terjedelmes hős-
költemény egy burgund királynőről vagy hercegkis-
asszonyról, Chriemhild nevezetűről, a  címe pedig 
a  gebelungok kalandjai [így : »die Adventure von 
gebelungen« – M.L.], és az egész könyv kalandok-
nak nevezett fejezetekre (»Capitel«) vagy inkább sza-
kaszokra (»Sectiones«) van felosztva.” Bodmer, miu-
tán megszerezte a kéziratot, meg volt győződve róla, 
hogy „a német Homéroszt” fedezte fel. Két évvel ké-
sőbb, 1757-ben bocsátotta közre az első, töredékes 
szövegkiadást, amely csupán Kriemhild bosszúját, 
a teljes műnek nem egészen egyharmadát tartalmazza.
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A  rá következő évtizedekben előkerült még egy 
kézirat a hohenemsi várkastélyból, egy harmadik pe-
dig a  Sankt gallen-i apátsági könyvtárban, ahová 
Aegidius tschudi XVI. századi glarusi történetíró ha-
gyatékából került.

Azóta összesen mintegy harmincöt teljes vagy töre-
dékes kézirat került elő, de mindmáig az említett há-
rom változat számít alapkéziratnak. Karl Lachmann 
kutatásai óta az Obereit által felfedezett változatot „C”, 
a másik hohenemsi szöveget „A”, a  Sankt gallen-i 
kódexet pedig „B” kéziratként tartja számon a szak-
irodalom.

Az első teljesnek tekinthető kiadás, Christoph 
Heinrich Myller munkája 1782-ben jelent meg, ez-
zel a címmel : A Nibelungok Éneke. Lovagi költemény 
a XIII. vagy XIV. századból („Der Nibelungen Liet [így 
– M.L.]. ein Rittergedicht aus dem XIII. oder XIV. 
Jahrhundert”). ez a kiadás a filológia későbbi kívánal-
mainak több okból sem felel meg, a recepciótörténet 
egyszeri érdekességként tartja számon. tény azonban, 
hogy a weimari klasszika nagyjai – goethe, Schiller, 
Herder, Wieland – és a korai romantikusok ezt a ki-
adást olvashatták.

A  XIX. század első évtizedeiben kezdett foglal-
kozni a  művel a  modern értelemben vett filológia 
és annak akkori egyik atyamestere, Karl Lachmann. 
A Nibelungok romlásáról szóló költemény eredeti alak-
ja című értekezése valósággal forradalmasította 
a Nibelung-kutatást, noha téziseit a későbbi kutatók 
sorra megcáfolták. ezek közül a legfontosabb, hogy 
szerinte az „A” kézirat a legrégebbi, legértékesebb és 
leghitelesebb. Az utóbbi százötven évben éppen az 
ellenkező vélemény jelenti az egymással gyakran vi-
tatkozó Nibelung-kutatók közös nevezőjét : a „B” és 
a „C” kéziratot, minden eltérésükkel együtt, nagyjá-
ból egyenrangúnak és egyformán hitelesnek szokás 
tekinteni, az „A” kézirat viszont, a tegnapi és mai tu-
dósok szerint, csak a szövegromlások és a nagyszámú 
szöveghiány miatt lehetett régebbinek hihető a másik 
kettőnél. egyik alapkézirat sem az ismeretlen Szerző 
keze írása, a legrégebbinek számító „C” is évtizedek-
kel a mű keletkezése után készülhetett. Másolatokról 
vagy inkább másolatok másolatairól beszélünk.

Lachmann 1826-os kritikai kiadása még az „A” 
kéziraton alapul. A „B” kézirat első tudományos igé-
nyű közlése Karl Bartsch, a  „C” kéziraté Friedrich 
Zarncke nevéhez fűződik. Azóta mind a „B”, mind 
a „C” kéziratnak számos megbízható kiadása jelent 
meg, ezek egy részében a középfelnémet eredetit mai 
német fordítás egészíti ki. Szinoptikus kiadás is segíti 
a Nibelung-kutatók munkáját : Michael Batts 1971-es 
kiadása párhuzamosan közli a három alapkézirat szö-
vegét, valamint a többi kéziratban fellelhető eltérése-
ket és szövegváltozatokat.

A világirodalmi kánonban számon tartott cím vi-
szonylag későn nyert polgárjogot. A „Nibelungenlied” 
(már ebben az újnémet alakban) Friedrich Zarncke 
számára az 1850-es években még a „C” változat szöve-
gét jelentette, nem a művet magát. A „B” változat köz-
readói viszont sokáig ragaszkodtak a „Der Nibelunge 
not” címhez (így, középfelnémet alakban). eredetileg 
sem a „liet”, sem a „not” nem töltött be cím funkciót, 
hanem a két változat végszava volt. A középkori kéz-
iratoknak nincs egységes címük, némelyiknek sem-
milyen címe sincs.

A műfaj

A Nibelung-éneket a „hősi ének” vagy „hősi eposz” ka-
tegóriába szokás besorolni, igazodva ahhoz a két és fél 
évszázados véleményhez, amely szerint az ismeretlen 
Szerző volt a „német Homérosz”, és mint ilyen, mű-
ve strófáiban az ősgermán mitológiát integrálta a né-
met őstörténelembe.

ez a felfogás nem tud mit kezdeni sem a mű kiéle-
zetten tragikus mozzanataival, sem a Szerző ismétel-
ten felszínre törő kiábrándultságával, keserű iróniájá-
val. Nem tud mit kezdeni azzal a ténnyel sem, hogy 
a mű csakugyan létező hősepikai motívumai eléggé 
gyorsan abszorbeálódnak a  szarkasztikusan ábrázolt 

„modern” udvari kultúrában. A mű második részében, 
Attila és Kriemhild körül már nyoma sincs a régi ger-
mán mítoszoknak, helyettük a történelmi mondakör 
elemei vannak jelen.

A mű jelenkori magyar fordítójaként azt javaslom, 
hogy minden ellenkező irányba mutató jellegzetessé-
gével együtt tekintsük a művet regénynek. Pontosab-
ban : az újkori történelmi nagyregény egyik fontos kö-
zépkori előzményének.

A történelmi háttér.  
A motívumok áthagyományozódása

A történelem fogalma a Szerző korában – és még so-
káig – ismeretlen volt. A középkori ember a történe-
tiségről annyit tudott, hogy „voltak a régiek”, és „va-
gyunk mi”. A műben többször is elhangzik egy-egy jel-
legzetes cselekvés vagy gesztus felvillantásakor : „ahogy 
manapság is szokás”. Az ilyen utalás nemcsak hidat 
épít a  „régiek” és a  „mostaniak” közé, hanem vala-
miféle kezdetleges történelmi perspektívát is kirajzol.

előfordulhat, hogy azt gondoljuk : a Szerző „téved”, 
mert egy-egy esemény vagy hely „nem úgy volt”, és 

„nem ott van”, pedig valójában helytállóak az ismere-
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tei. (Függetlenül attól, hogy egy irodalmi alkotást nem 
helyénvaló enciklopédiaként olvasni, de még közép-
kori tudástárként sem.) eszébe juthat a mai olvasó-
nak : Burgundia nem a Rajna-vidéken van, és Worms 
nem lehetett a burgundok fővárosa. Igen ám, de a bur-
gund törzs az V. század első felében csakugyan a Raj-
na-vidéken, a mai Worms tájékán élt mindaddig, amíg 
a rómaiakkal szövetséges hunok rájuk nem törtek, és 
megsemmisítő vereséget nem mértek rájuk. Az élet-
ben maradt burgundokat ezt követően telepítették le 
a rómaiak a mai Bourgogne területén.

Volt tehát burgund királyi székhely Wormsban, és 
volt népirtással felérő hun-burgund összecsapás, csak 
éppen nem a Dunánál, hanem a másik nagy folyó, 
a Rajna vidékén. „A valóságban” nem a burgundok 
látogatták meg a hunokat, hanem fordítva. A króni-
kákból azt is tudjuk, hogy a burgundok királyának 
neve gundahar volt, és elesett a harcban. A műben 
szereplő gunther tehát létező személy. Pontosabban : 
a fiktív gunther mögött ott áll a történeti gundahar 
és a szabályos hangfejlődés. gundahar öccsét pedig 
úgy hívták, hogy gislahari : az ő megfelelője giselher.

Azt is tudjuk a kútfőkből, főleg Jordanes munká-
jából, hogy a történeti Attila utolsó felesége, akit meg 
is gyanúsítottak az uralkodó váratlan halála miatt, az 
Ildico nevet viselte. ez a név összecseng némely ger-
mán női név – például Kriemhild – „harc” jelenté-
sű utótagjával. Ildico mint történelmi epizódszerep-
lő nem bocsátkozik semmiféle harcba, és már csak je-
lentéktelensége miatt sem hasonlít A Nibelung-ének 
Kriemhildjére. Annyi azonban tény, hogy tényleg ott 
volt a hun király oldalán egy germán születésű nő, és 
ennek a nőnek tényleg volt valami köze a hun kirá-
lyi udvarban lezajlott kataklizmához – ha másképpen 
nem is, azáltal, hogy ott feküdt Attila mellett annak 
halálakor az ágyban. (Közbevetőleg : a magyar családok 
körében az Ildikó nevet Arany János tette népszerűvé. 
A Csaba-töredék egyik változatában ezt olvassuk : „Je-
len volt a királyné, a német Ildikó / (Kriemhilda vol-
na másképp, de tetszőbb így a szó).”)

Brünhild történeti megfelelője is megvan. 
Wormsban tényleg uralkodott – igaz, másfél évszá-
zaddal gundahar után – egy Brunichildis nevű ki-
rálynő, Sigibert frank király felesége. Csakugyan volt 
viszály Brunichildis és egy másik úrnő, Fredegunde 
között. Utóbbi Brunichildis sógorának, Chilperich 
neustriai királynak volt előbb szeretője, majd felesé-
ge. A viszály következtében előbb Sigibertet gyilkolták 
meg, majd Brunichildis bosszújaként – mint tours-i 
Szent gergely elbeszéli – Chilperichet orvul leszúr-
ták egy vadászaton. Brunichildis sem menekülhetett 
a megtorlás elől : Fredegende halála után megostoro-
zott lovakkal élve széttépették.

ezek a történetinek tekinthető alakok és motívu-
mok éltek a szóbeli hagyományban, esetleg írásművek-

ben is évszázadokig tovább. A nibelungi-burgundi ha-
gyomány alakulásának történetét azonban nem lehet 
rekonstruálni, az erre tett kísérletek nem meggyőzőek.

Északi feldolgozások

Az északi hagyományban fennmaradt legrégebbi mo-
tívumok a  Verses Edda nevű gyűjtemény szövegei-
ben őrződtek meg. ezek lejegyzése valamivel későbbi 
A Nibelung-éneknél, a XIII. század második felére te-
hető. Nyilvánvaló, hogy ezek is több évszázados szó-
beli vagy írásbeli hagyományozódásra nyúlnak visz-
sza, és csak találgathatjuk, milyen alakuláson men-
tek keresztül a német régiókban, mielőtt eljutottak 
az ó-skandináv közegbe, ezt pedig milyen immanens 
norvég-izlandi mondafejlődés követte. ezek az észa-
ki Nibelung- és Attila-mondák A Nibelung-ének értel-
mezési lehetőségeit is gazdagítják. Rávilágítanak, mi-
lyen erős a délnémet műben a szerzői koncepció ; mi-
lyen lehetőségekről mondott le és milyen motívumo-
kat alakított át nagyon tudatosan a Szerző a mű egy-
sége és a kompozíció teljessége végett.

A Régebbi Attila-ének („Atlakviða”) arról szól, hogy 
Atli, a  hunok királya az országába hívja Wormsból 
gjuki fiait, gunnart (ő gunther) és Högnit (ő Ha-
gen). eleve tartanak tőle, hogy Atli rosszat forral, hú-
guk, gudrun is, aki egyszersmind Atli felesége (ő 
Kriemhild megfelelője) figyelmezteti őket, mindhi-
ába, Atli elfogatja a két burgund hőst. A hunok fel-
ajánlják gunnarnak, hogy a Niflungok kincsével meg-
válthatja az életét, ő azonban azt kívánja, hogy előbb 
vigyék oda neki Högni szívét. A hunok először a gyá-
va Hiatli szívét viszik gunnar elé, aki a kihasított szív 
gyáva reszketéséből nyomban rájön, hogy az nem le-
het Högnié. Amikor csakugyan Högni szívét kapja 
meg, fogvatartói arcába nevet :

„Attila, ettől fogva
távol légy ember-szemtől,
akár a kincstől,
amely enyém,
egyedül az enyém
a Niflungok titka,
titkok telje,
mert Högni halott.”

(tandori Dezső fordítása.)

A Nibelung-énekben gunther és Hagen szereposztá-
sa ennek nagyjából a fordítottja. Az edda-beli költe-
ményben a  folytatás az antik mítoszok borzalmaira 
emlékeztet : gunnart kígyóverembe vetik, ahol lantját 
pengetve éri a dicső halál, gudrun pedig bosszút eskü-
szik. egy lakomán a mit sem sejtő Atlinak-Attilának 
közös fiaik, erp és eitil mézzel ízesített húsát tálalja 
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fel. ezt követően megöli Atlit, szétosztja a királyi kin-
cseket, végül felgyújtja a királyi nagytermet (a királyi 
csarnok égése, a délnémet költemény egyik csúcsje-
lenete szintén ősi motívum lehet), és ő maga is oda-
vész a lángok között.

Nagyjából ugyanezt az eseménysort beszéli el 
a Grönlandi Attila-ének („Atlamál en groenlenzku”). 
ebben a műben Högni felesége ugyanúgy megálmod-
ja férje veszedelmét, mint a  délnémet költemény-
ben Kriemhild, viszont a grönlandi-izlandi énekben 
grímhild néven gudrun anyja szerepel. Van itt egy 
jóslat-motívum is, amely a  dunai sellők jelenetével 
állítható párhuzamba : Högninek az „elvetemült va-
jákos”, Vingi ad félrevezető jövendölést. Högni az-
tán majdnem úgy bünteti meg Vingit, ahogy Hagen 
a 33. kalandban Attila költőjét, Werbelt. A délnémet 
változatban attól lesz különösen borzalmas ez a jele-
net, hogy Werbelt a Szerző ártatlannak, illetve majd-
nem ártatlannak állítja be.

A Sigurd-énekek a címszereplő, Siegfried megfele-
lője ifjúkori kalandjait beszélik el.

A Sigurd-ciklus első darabja, a Regin-ének arról szól, 
hogy a Regin nevű törpe miként neveli fel és avatja 
be tudásába Sigurdot.

A  rákövetkező Fafnir-ölő Sigurd éneke azt mond-
ja el, miképpen küzd meg Sigurd, Regin biztatására, 
annak gyűlölt bátyjával Fafnirral, aki eredetileg tör-
pe volt, ám fokozatosan sárkánnyá nőtte ki magát, és 
aki elragadta Regintől apjuktól elorzott közös kin-
csüket. Miután Sigurd megöli a sárkányt, véletlenül 
belekóstol a szívébe, amelyet Regin számára meg kel-
lene sütnie, és ettől érteni kezdi a madarak beszédét. 
tőlük megtudja, hogy Regin meg akarja őt gyilkol-
ni, hogy megkaparintsa a kincset. ehelyett Sigurd öli 
meg Regint. Megeszi a sárkány szívét, megissza Fafnir 
és Regin vérét, és magához ragadja a kinccsel együtt 
Andavari gyűrűjét is, amelyen halálos átok ül. ezt kö-
vetően a madarak elmondják neki, hogy „Hind magas 
hegyén” egy gyönyörű valkűr alszik. talán Brynhild, 
azaz Brünhild ? Nem tudhatjuk, mert a szöveg itt fél-
beszakad.

A  harmadik költeményben, a  Sigdriva-énekben 
Sigurd találkozik egy valkűrrel, aki Sigdrivának mond-
ja magát, és csak olyan férfihoz megy feleségül, aki 
nem ismeri a  félelmet. Sigurdot, látva, hogy méltó 
rá, beavatja bűvös tudományába. elképzelhető, bár 
a fennmaradt szövegből nem derül ki, hogy ez a val-
kűr is azonos Brynhilddel.

A Töredékes Sigurd-ének eleje elveszett. ebből tud-
hatná meg a  mai olvasó, miért akar bosszút állni 
Brynhild Sigurdon. Volt-e korábban szerelmi kapcso-
lat is köztük, vagy csupán túljárt Sigurd a nő eszén, 
amikor megszerezte a kezét gunnar számára ? tény, 
hogy Brynhild haragszik Sigurdra, és meggyilkolásá-
nak felelősségét gunnarnak és Högninek kell viselnie, 

mivel testvérszövetségben álltak vele, és jóváhagyták 
a tervet, noha a bűncselekményt nem ők, hanem öcs-
csük hajtotta végre. ezzel magukra vonják húguk, egy-
szersmind Sigurd özvegye, gudrun haragját.

A Rövid Sigurd-ének középpontjában álló Brynhild 
egyszerre vágyakozik és haragszik Sigurdra. Az itt 
olvasható változat szerint gunnar és Högni öccse 
Sigurdot nem vadászaton, hanem gudrun oldalán, 
az ágyban gyilkolja meg. ezt követően karddal szí-
ven szúrja magát, és halála előtt megjósolja gunnar 
és gudrun szörnyű sorsát.

A  Brynhild Hel-utazása (vagy ...túlvilágjárása, 
„Helreið Brynhildar”) című énekben Brynhild a ha-
lottak birodalmába vándorol, ahol egy óriásnőnek el-
panaszolja, hogy sógornője, gudrun azzal rágalmaz-
ta : együtt hált Sigurddal, holott szűziesen feküdtek 
egymás mellett, mint fivér és nővér. A rágalom halla-
tára viszont meg kellett öletnie Sigurdot, hogy elsza-
badulhasson gyűlölt férje, gunnar mellől, és a halot-
tak birodalmában egyesülhessen a szeretett Sigurddal.

A három gudrun-ének és A Niflungok pusztulása 
(„Dráp Niflunga”) című ének a Régebbi Attila-ének-
ből ismerős motívumokat és jelenteket vonultatja fel, 
a kígyóvermet is beleértve.

A Verses Edda mellett fontos északi forrás a XIII. 
század első felében élt Snorri Sturluson által írt és 
kompilált Prózai Edda vagy Snorra Edda című gyűj-
temény Niflungokról szóló fejezete. Itt az alvó valkűr, 
akiről Sigurd a  kardjával lefejti a  páncélt, egyértel-
műen Brynhild, aki viszont – nem úgy, mint a régeb-
bi feldolgozásokban – Atli húgaként szerepel. Sigurd 
hosszú időt tölt a Niflungok királya, giuki udvará-
ban, testvérbarátságot köt giuki és grímhild két fiá-
val, gunnarral és Högnivel, majd elkíséri őket Atli ud-
varába, hogy megkérje gunnar számára Brynhild ke-
zét. Brynhild a Hinda-hegyen lakik egy várban, ame-
lyet a „Wafurlogi”, azaz „lobogó tűzfal” vesz körül, és 
megfogadta, hogy csak ahhoz a férfihoz megy felesé-
gül, aki keresztüllovagol a Wafurlogin. gunnar lova 
nem mer nekivágni a Wafurloginak, de talán maga 
gunnar sem. Inkább nevet és alakot cserél Sigurddal, 
aki grani nevű varázserejű lován bátran keresztülvág-
tat a Wafurlogin. ezek után, gunnar nevén és külse-
jében, megüli a menyegzőt Brynhilddel. A nászéjsza-
kán kettejük közé fekteti gram nevű kardját, így a há-
zasság elhálására nem kerül sor. Reggel Brynhildnek 
ajándékozza azt a varázsgyűrűt, amelyet a történet ele-
jén Lokitól kapott, aki azt még Andavaritól ragadta el, 
Brynhild pedig a saját gyűrűjét adja neki. ezt követő-
en Sigurd visszacseréli nevét és alakját gunnarral, és 
feleségül veszi gunnar húgát, gudrunt.

A két királynő – Brynhild és gudrun – összeveszé-
sét Snorri egy folyami fürdés, illetve fátyolmosás kere-
tében adja elő. A két nő közül az állhat feljebb a víz-
ben, akinek magasabb a  rangja. Így Brynhild nem 
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akarja eltűrni, hogy gudrun fölötte gázoljon a  víz-
be, és ő a  gudrun által felzavart vízben tisztálkod-
jék. Válaszul gudrun azzal kérkedik, hogy az ő férje 
nemcsak Fafnirt és Regint ölte meg (amiről a fejezet 
elején olvashatunk), hanem átlovagolt a Wafurlogin 
is, és gunnar helyett valójában ő, Sigurd feküdt 
Brynhilddel ágyba. Bizonyságjel gyanánt felmutat-
ja azt a gyűrűt, amelyet Sigurd kapott a nászéjszaka 
reggelén. Sigurd meggyilkolása után (ágyban öli meg 
az alvó hőst gunnar mostohaöccse) Brynhild szíven 
szúrja magát, gudrun pedig feleségül megy Atlihoz, 
aki az udvarába csalja gunnart és Högnit, hogy szert 
tehessen a  birtokukban levő Fafnir-kincsre. Högni 
szívének kivágásával, gunnar kígyóverembe (kígyó-
toronyba) vetésével, Atli gyerekeinek anyjuk általi 
meggyilkolásával és a nagyterem felgyújtásával talál-
koztunk a régebbi változatokban is.

Nagyjából ugyanezt az eseménysort beszéli el a XIII. 
század második felére tehető Völsunga saga (Bernáth 
István fordításában A Völsungok története), illetve an-
nak Sigurdról szóló része, méghozzá A Nibelung-ének 
mellett talán a legnagyobb művészi hatásfokkal. egy 
sor kiváló modern művet inspirált, Richard Wagner 
Nibelung-feldolgozásaitól John R. R. tolkien Sigurd 
és Gudrun legendája című posztumusz munkájáig. 
Thomas Mannt sem hagyta érintetlenül : erről tanús-
kodik a Wälsung-vér, németül Wälsungenblut című – 
amúgy az író fiatalkori alkotói mélypontját jelentő – 
elbeszélése is.

Végül említendő a Thidrekssaga, vagyis „Thidrek 
(azaz Veronai Dietrich) története” című XIII. száza-
di terjedelmes kompiláció, amelynek középpontjában 
a címszereplő áll, de hozzá kapcsolódóan részletes tör-
téneteket olvashatunk Sigurdról, a Nibelungokról, At-
tila udvaráról és Sigurd – itt grimhild néven emlege-
tett – özvegyének bosszújáról. Az ismeretlen kompi-
látor a  Nibelung-mondakör feldolgozásakor ugyan-
azt a forrást használhatta, vagy több azonos forrást is, 
mint A Nibelung-ének szerzője, de az is elképzelhető, 
hogy ismerte és felhasználta a délnémet költeményt. 
Megjegyzendő, hogy Attila udvarát Susatba helyezi, 
amely a mai Soest (régen így volt ejtendő : „Szúszt”) 
várossal azonos, és Vesztfáliában található. Így a nyu-
gat-keleti összeütközés, a délnémet mű egyik legfőbb 
tétje, valamint a Duna-vidék bevonása a  látókörbe 
(a történeti lovasnomád hunok mégoly halvány vissz-
fényével együtt) nem része ennek a szövegegyüttesnek.

A mű XIII. századi német folytatása

Kevéssel A Nibelung-ének legkésőbbi változata, a „C” 
változat után jött létre egy másik ismeretlen délné-
met szerzőtől a Klage („Siratóének” vagy „gyászdal”) 

címen ismertté vált költemény. Páros rímű, négyüte-
mű (vagyis rövid és egyszerű) sorokból áll, terjedelme 
nagyjából 4300 sor. (Azért nagyjából, mert több vál-
tozata van, és ezek különböző hosszúságúak.)

A  Nibelung-kutatók egyetértenek abban, hogy 
a Klage, mai szemmel olvasva, jóval kevésbé kelt művé-
szi hatást, mint A Nibelung-ének. Az pedig tény, hogy 
nem került be a világirodalmi kánonba. Irodalmi fel-
fedezésére nincs esély.

Két okból érdemel mégis részletesebb említést. egy-
részt azért, mert a középkorban a két művet együtt ol-
vasták. Szinte az összes régi kéziratban követi a nagy 
formátumú, tragikus elbeszélő költeményt a jámbor 
szándékra és együgyű észjárásra valló folytatás vagy in-
kább kiegészítés, korrekció. ez pedig némi fényt vet 
A Nibelung-ének középkori recepciójára, a korabeli ol-
vasási stratégiákra. Másrészt azért, mert a Klagéban ol-
vashatók olyan utalások, amelyek alapján a régebbi fi-
lológusok szerették volna – de nem tudták – kideríte-
ni az alapmű keletkezésének körülményeit.

Hogy csak egy ilyen utalást említsek : a Klage befe-
jezése elmondja, ki volt a Nibelungok történetének, 
a fennmaradt nagy mű (állítólagos) előzményének (ál-
lítólagos) megrendelője és (állítólagos) első feljegyzője. 

„A passaui püspök, Pilgerin / unokaöccse iránti szere-
tetből / leíratta ezt a történetet, / hogy miképpen is zaj-
lott, / mégpedig latin nyelven, / hogy igaznak lehessen 
tartani [»daz manz für war solde haben.«]” (A Klage-
részletet az egyszerűség kedvéért prózában fordítom. 
Képzelje el az olvasó, hogy mindez még rímel is.)

Miért is érződik igazabbnak, azaz hitelesebbnek egy 
beszámoló, ha latinul szólal meg, nem pedig a hely-
beli nép nyelvén ? Mindezt pedig egy népi nyelven, 
középfelnémetül írt munka állítja. Nézzük tovább : 

„[A püspök] nem húzta az időt. / Amikor elbeszél-
te neki az énekmondó [„der videlaere”] / a közismert 
eseménysort, / hogy az miképpen zajlott és történt, / 
merthogy ő mindezt hallotta és látta / sok más em-
berrel együtt, / akkor [a püspök] elrendelte a történ-
tek feljegyzését. / Az esetet máris kezdte papírra vetni 
/ a püspök írnoka, Kuonrat magiszter. / Azóta ezt so-
kan / megénekelték német nyelven. / Öregek és fiata-
lok számára egyaránt / közismert ez a történet.” Any-
nyi biztos, hogy Pilgerin, mai hangalakban Pilgrim 
püspök létező személy volt, 971 és 991 között ült 
a passaui püspöki székben. II. Henrik német császár 
és gizella magyar királyné rokona volt, és komoly kí-
sérleteket tett az akkor még pogány magyarok meg-
térítésére. A Nibelung-ének létrejöttekor Passau püs-
pöke Wolfger von erla volt, a korabeli költők nagy 
pártfogója. (Walther von der Vogelweide fennhan-
gon dicséri, és minden oka megvolt rá.) Az is tudha-
tó, hogy Wolfger példaképének tekintette Pilgrimet, 
és fontos volt számára a nagy előd emlékének ápolá-
sa. Az is valószínű, hogy A Nibelung-ének ismeretlen 
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szerzője Wolfger püspök pártfogoltja volt, akárcsak 
Walther, és Wolfger ösztönzésére tette a mű szereplő-
jévé Pilgrimet a 26. kalandban. Még az is elképzelhe-
tő, hogy az egész hunniai cselekményszál kapcsolódik 
Wolfger személyéhez és törekvéseihez.

De ha kapcsolódik is, az már nem tudható, hogy 
miért és miképpen.

Az pedig végképp nem tudható, hogy tényleg volt-e 
a X. századi Pilgrimnek egy Konrad nevű titkára, és 
az valóban alkotott-e egy latin elbeszélő költeményt 
a Nibelungokról. Ha létezett is ilyen költemény, nem 
maradt fenn, és a Klage idézett részletén kívül egyet-
len utalás sincs rá, hogy bárki látta vagy olvasta volna.

Meglehet, hogy Konrad magiszter a latin költemé-
nyével együtt nem több irodalmi fikciónál.

Az is fikciónak tekinthető, hogy a „videlaere”, aki 
(állítólag) beszámolt Pilgrimnek a Nibelungok pusztu-
lásáról, szem- és fültanúja volt az eseményeknek. Már-
pedig némely kutatók erre alapozzák azt a feltevésü-
ket, amely szerint A Nibelung-ének cselekménye iga-
zából Pilgrim püspök korában, a X. században játszó-
dik, és a műben szereplő hunok azonosíthatók a hon-
foglalás utáni, még pogány magyarokkal.

Annyi tekinthető valószínűnek, sőt csaknem biz-
tosnak, hogy A Nibelung-ének írásakor „öregek és fia-
talok számára” közismert volt a mondakör, illetve an-
nak egy sor különböző változata.

A Klage röviden összefoglalja A Nibelung-ének bor-
zalmas végkifejletét. Méltatja és megsiratja az elesett 
hősöket. elbeszéli, mi lett a túlélő mellékszereplők sor-
sa. Rüdiger névtelen lányának nemcsak új vőlegényt 
juttat (giselher, ugyebár, elesett), hanem egy szép 
névvel is megajándékozza : Dietlind. Mérlegeli, ho-
gyan lett volna elkerülhető a katasztrófa. Például, ha 
Kriemhild férfinak született volna, azonnal megbosz-
szulhatta volna Siegfried halálát, és nem kellett vol-
na évtizedekig érlelődő, alattomos bosszútervet szö-
vögetnie a hűség („triuwe”) indíttatására. Persze, ha 
Kriemhild férfinak születik – erre mintha nem gondolt 
volna a Klage költője –, akkor talán nem ment volna 
feleségül Siegfriedhez. előkerül Swemmel költő a fe-
ledésből (nem neki, hanem a másiknak, Werbelnek 
vágta le Hagen a  kezét) : Attila elküldi Wormsba 
a  gyászhírek tömegével. Swemmel végigjárja a  már 
ismert útvonalat. Szomorú hírei nyomán a még élő 
mellékszereplők – például gotelind Pöchelarnban és 
Ute anyakirálynő Wormsban – belehalnak a bánatba. 
Ute szerepét átveszi Brünhild. A burgundok megvá-
lasztják királyuknak gunther és Brünhild fiát, akit 
A Nibelung-énekben a szülők Siegfriednek neveztek el.

Vagyis a Klage a maga idejében komoly, ma már 
figyelmen kívül hagyható kísérletet tesz A Nibelung-
ének megszelídítésére, ártalmatlanná tételére, a  ko-
rabeli hivatalos közfelfogáshoz való hozzáigazítására. 
A nagy mű nyugtalanító mozzanataihoz megnyugta-

tó kiegészítést fűz, a függőben maradt sorsokat lezárja, 
az egymással harcban álló értékeket és elveket kibékíti, 
a végzetet erkölcsi igazolással mentegeti. ebben az ér-
telemben a Klage nem annyira folytatása, mint inkább 
jellegzetes kordokumentuma A Nibelung-éneknek.

Attila hunjai : Árpád-kori magyarok ?

A Szerző egy helyütt Attila földjét „Ungerlant”, vagyis 
Magyarország néven emlegeti. Nem érdemes találgat-
nunk, hogy a műben szereplő – elvileg népvándor-
lás-kori – hunokat mennyire azonosítja saját korának 
magyarjaival. tény, hogy a Szerző ismerte a hun-ma-
gyar folyamatosság magyar gesztákban és krónikák-
ban körvonalazódó elképzelését, és az is tény, hogy 
a mű utolsó harmadának helyszíne a középkori (to-
vábbá a mai) Magyarország területén található. A kirá-
lyi székhely, Attilavár / etzelburg a Duna jobb partján 
fekszik, vagyis lehet a mai esztergom és a mai Óbuda, 
de az is elképzelhető, hogy a Szerző összemossa a két 
helyet. Kétségkívül létezett egy olyan hagyomány (eh-
hez nyúl vissza a Buda halálában Arany János), amely 
Aquincum római épületmaradványaiban Attila kirá-
lyi székhelyének romjaira vélt ráismerni.

A passaui püspökség számára – amelyhez a Szerző 
több szálon is kötődhetett – Magyarország kiemel-
ten fontos missziós terület volt, az ide tartozó papok 
és tisztviselők gyűjtötték az országra és népére vonat-
kozó adatokat. Biztosra vehető, hogy a  püspökség-
hez tartozó könyv- és iratgyűjteményekben megvol-
tak a  magyarok őstörténetére vonatkozó latin nyel-
vű feljegyzések, amelyek a nyugati krónikáktól füg-
getlen, ősmagyar eredetű hagyományt is megőriztek. 
A Szerző ezeknek legalábbis egy részét ismerte és fel-
használta művében.

Az is elképzelhető, bár nem bizonyítható, hogy kö-
vetségben vagy más megbízatásban ő maga is járt Ma-
gyarországon, és itt szóbeli értesüléseket is szerezhe-
tett a magyarok eredetéről, valamint az akkori köztu-
datban élő hun-magyar rokonságról.

A mű Attila-képe szembeötlően eltér a  korai kö-
zépkori nyugat-európai hagyomány vagy az óizlandi 
irodalmi alkotások kegyetlen, vérszomjas, kapzsi At-
tilájától. A Nibelung-énekbeli hun királytól távol áll az 
agresszivitás és a haszonlesés ; a kegyetlenség és a bosz-
szúvágy Kriemhildet terheli.

Kire gondolhatott a Szerző, amikor megformálta 
a szelíd hun király alakját, akinél a legkülönbözőbb 
nemzetiségű lovagok otthonra találnak, és aki nem-
csak megtűri, hanem kimondottan kedveli is a keresz-
tényeket ? több Árpád-házi uralkodóra is tippelhetünk, 
de inkább azokat a  történelmi tényezőket volna ér-
demes sorra vennünk, amelyek fölsejlenek a műben.
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A mű írásakor még eleven lehetett a nyugati ma-
gyar kalandozások emlékezete. Az is köztudott lehetett 
a mai Ausztria és Bajorország területén, hogy a ma-
gyarok pusztító rablóhadjáratainak egyszer aztán vé-
gük szakadt : a rájuk mért vereség után a magyarok 

„megszelídültek”. Uralkodóik együttműködtek a csá-
szárral és a bajor hercegekkel, sőt félig-meddig át is 
tértek a kereszténységre.

Rüdiger őrgrófsága, ahogyan megjelenik a műben, 
szintén történelmi tapasztalatok emlékét őrzi. Attila 
által adományozott, ám a hunoktól teljesen függet-
len hűbérbirtok. Hunok legfeljebb követként lépnek 
a földjére. A honfoglaló magyarok a gyepűiket erede-
tileg az ennsig, a mai Alsó- és Felső-Ausztria határá-
ig terjesztették ki. A Fertő-tótól idáig terjedő jókora 
területet, magyar letelepedők híján, nyugatról érke-
ző német telepesek népesítették be, majd a X. század-
ban az „Ostmark” néven ismert történelmi táj a ba-
jor hercegek, illetve a Babenberg-dinasztia kezére ke-
rült. eckewart alakja, aki nem is Rüdiger, hanem At-
tila szolgálatában áll, és az Ostmark nyugati határát 
őrizné, ha az igazak álmát nem aludná, az Ostmark 
elvesztésének (más nézőpontból : elnyerésének) alle-
góriájaként is felfogható.

Kriemhild alakjának átértékelődése is megér egy rö-
vid szemlélődést. Szembeötlő a párhuzam Szent István 
feleségével, gizella bajor hercegnővel. gizella is a pas-
saui püspök unokahúga volt, mint Kriemhild. Neki is 
tekintélyes német uralkodó (neki II. Henrik császár) 
volt a bátyja, mint Kriemhildnek. Az ő kelet-európai 
uralkodóval kötött házasságában is felmerült a misz-
sziós cél, mint Kriemhild esetében. Õ is idő előtt el-
veszítette egyetlen fiát, aki a királynak is egyetlen fia 
volt, mint Kriemhild. Neki is voltak burgundiai fel-
menői, mint Kriemhildnek. Végül pedig : létezik olyan 
hagyomány, amely szerint a király halála után fellán-
goló hatalmi harcok során nem menekült vissza Pas-
sauba, hanem a Vata-féle pogánylázadásban meggyil-
kolták a Magyarországra érkezett német urakkal együtt 
– mint Kriemhildet.

Az idegen születésű királyné meggyilkolása nem 
volt egyszeri eset az Árpád-kori Magyarországon. II. 
endre feleségét, gertrudist 1213 őszén gyilkolták meg 
a  vele és idegen kíséretével szembenálló főurak. el-
képzelhető, hogy A Nibelung-ének nem a XIII. század 
legelső éveiben, hanem 1213 után jött létre. ez eset-
ben a Szerző rávetíthette gertrudis alakját gizelláéra 
és mindkettőét Kriemhildre, ahogyan II. endre alak-
ját Szent Istvánra és Attilára. Bárhogy van is, A Nibe-
lung-ének Hunnia-képében ráismerhetünk az Árpád-
kori Magyarország visszfényére.

Szerző és szerzőség

A  Szerzőről semmi konkrétum nem tudható. Még 
a neve sem. ezért is írom a szót az utószóban és a jegy-
zetekben nagy kezdőbetűvel : a  hiányzó személyne-
vet helyettesíti.

Régi költők esetében, akikről sem összefüggő élet-
rajz, sem hiteles portré nem készült vagy nem maradt 
fenn, a személynév fontos szerepet játszik az alkotói 
habitus értékelésében. A Szerző három nagy német 
kortársáról, gottfried von Strassburgról, Walther von 
der Vogelweidéről és Wolfram von eschenbachról jó-
formán csak a nevüket tudjuk. Ám a név köré – leg-
nagyobbrészt műveikből – egy sor olyan markáns sze-
mélyiségvonás kristályosodik ki, amelyre egy névtelen 
Szerző esetében kevésbé figyelhetünk fel. Feltételez-
hetjük, hogy nem kevésbé erős egyéniség volt, mint 
a három nagy pályatárs, de az ő erejét – jobb híján – 
a rejtőzködés adja.

Mindenekelőtt azt tartom fontosnak leszögezni, 
hogy a Szerző létezik. Az új magyar fordításban olvas-
ható műnek van egy alkotója, ami azt jelenti, hogy egy 
alkotója van. A három másik említett költő – gott-
fried, Walther és Wolfram – művei kapcsán ezt nem 
szokás kétségbe vonni.

gottfried nem fejezte be a  tristan és Isolde sze-
relméről szóló nagyszerű verses regényt, valószínű-
leg meghalt írása közben. A  fennmaradt gyengébb 
folytatásokat (több is van) egyértelműen mások ír-
ták, tudjuk is, hogy kik. Viszont az is egyértelmű, 
hogy az a mintegy húszezer verssor, ami a „Fehérke-
zű Isolde”-epizódig elkészült, gottfried alkotása. Sen-
ki más nem írhatta.

A Walther-életműben található vagy ahhoz köthe-
tő versek közül némelyiknek bizonytalan a hitelessé-
ge. elképzelhető, hogy a középkori kéziratok Walther 
összeállításaiban szereplő művek egyikét-másikát eset-
leg nem Walther írta. Azt viszont nem szokás (igazá-
ból nem is lehet) kétségbe vonni, hogy Walther léte-
ző személy volt, és a Walther-életmű zömét, azon be-
lül a  legjobb, legszebb, legismertebb Walther-költe-
ményeket ő alkotta.

Wolfram esetében szintén az életmű perifériáján vá-
lik problematikussá a szerzőség, az általa írt titurel-
töredékek és a (mai tudásunk szerint nem általa írt) 

„Későbbi titurel” elnevezésű elbeszélő költemény 
kapcsán. A  két monumentális főmű, a Parzival és 
a Willehalm kétségkívül az övé.

A Szerzőről viszont már csak azért is nehéz olyas-
mit állítani, hogy A  Nibelung-ének „az övé”, mert 
a birtokos helye üresen áll. Névtelen középkori szer-
zők esetében ez a probléma újabb jelentésrétegeket 
nyer a „szerző halála” és a „szerző újjáéledése” néven 
ismert újabb és legújabb irodalomelméleti diskurzu-
sok fényében.
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Azért is fontos leszögezni, hogy létezik a  Szerző, 
mert a mű egységét a szerzői koncepció szavatolja. Ré-
gebbi feltevések szerint (ezek első és legnagyobb hatá-
sú teoretikusa Karl Lachmann volt) A Nibelung-ének 
egyfajta organikus népköltészeti képződmény, kollek-
tív alkotás, amely olyasféle hősénekek és más önálló 
szövegek évszázadokig tartó összeolvadásából jött lét-
re, amilyeneket az északi hagyományból ismerhetünk. 
És még Andreas Heusler is, egy évszázaddal Lachmann 
után, bámulatos erőfeszítéseket tett, hogy a Brünhild-
mondakör és a Burgundia-mondakör hat-hétszáz évig 
tartó, külön-külön zajló alakulását, majd a XII. század-
ban feltételezett összeolvadását rekonstruálja.

Az ilyen hipotézisekkel az az állítást szegezhetem 
szembe, gyakorló regényíróként is, műfordítóként is, 
hogy : mindvégig rendkívül erősen érződik a műben 
a szerzői jelenlét, vagyis az egységes szerzői koncepci-
óra irányuló törekvés. ezt nemcsak a nagyszámú elő-
re- és visszautalás támasztja alá, nemcsak a szövegbe-
li értékelési szintek egymás elleni (gyakran megfigyel-
hető) tudatos kijátszása és az egyéb ironikus gesztusok 
valószínűsítik, hanem olyan, szerzői ötletnek vagy le-
leménynek tekinthető mozzanatok is, mint a szászok 
és dánok elleni háború beiktatása a cselekménybe a 4. 
kalandban, vagy a háborús veszély ismétlődésének fik-
ciója tizenegy kalanddal később.

ezeknél is erősebben tanúsítja az erős szerzői je-
lenlétet a fő- és mellékalakok plasztikus kimunkálása. 
ehhez hasonlót nem találunk sem a Homérosz előtti 
archaikus eposzokban, sem az újkori gyűjtők által fel-
jegyzett és együvé szerkesztett olyan nagyelbeszélések-
ben, mint a Kalevala vagy A Nártok történetei. Hagen 
alakjának baljós felnövesztése, Kriemhild átalakulása 
naiv gyereklányból bosszúálló szörnyeteggé, Rüdiger 
lavírozása és ingadozásból fakadó kedélyhullámzása : 
csupa olyan írói teljesítmény, amelyek Shakespeare 
drámáiban és a jelentősebb újkori európai regények-
ben folytatódnak.

A Szerző (vagy „a legutolsó összeállító”) személyé-
nek azonosítására számos kísérlet történt. ezek vagy 
légbőlkapottak, vagy egy-egy olyan névhez próbálják 
kötni a Szerzőt, amelynek viselőjéről szintén semmit 
sem tudunk.

Felvetődött például, hogy a  Szerző esetleg Wal-
ther von der Vogelweidével azonos, mivel egyik-
nek is, másiknak is volt ausztriai kötődése. Igen ám, 
de a Szerző annyira másképpen gondolkodik a sze-
relemről és a  fejedelmi udvarokról, mint Walther, 
hogy két igen markánsan különböző alkotói egyéni-
séget látunk, a stílusról és a verselésről nem is beszél-
ve. elég összevetni Walther jelzős szerkezeteit A Ni-
belung-ének jelzőhasználatával, és máris igen erőtel-
jes eltérések látszanak. továbbá : Walthernek is van 

„nibelungi” metrikájú verse, az Elégia címen ismert 
híres költemény, de az ő verssorai jóval szabályosab-

bak, rímtechnikája kifinomultabb, mint a nagy el-
beszélő költeményé.

Szintén a metrika miatt él máig az a  feltételezés, 
amely szerint a Szerző a Kürenbergi Nemesúr, néme-
tül „Der Herr von Kürenberg” vagy „Der Kürenberger” 
néven ismert korai Minne-költővel azonos. Kétségte-
len, hogy a Kürenbergi neve alatt fennmaradt néhány 
nibelungi jellegű strófa. ezek azonban nemcsak régi-
esebben hangzanak, hanem ténylegesen is régebbiek 
lehetnek a nagy elbeszélő mű strófáinál. A Kürenbergi 
munkássága mindössze azt bizonyítja, hogy a  cezú-
rás-párrímes hosszúsorok használata már jóval A Ni-
belung-ének előtt használatos lehetett. egyébként 
a  Kürenbergiről sem tudunk semmit. A  középkori 
kéziratmásoló azért írhatta a  Kürenbergi-strófák fö-
lé ezt a megnevezést, mert már ő sem ismerte a köl-
tő keresztnevét.

Másféle spekulációk azok, amelyek Wolfger passaui 
püspöknek egy Konrad nevű tisztviselőjével azonosít-
ják a Szerzőt. tény, hogy a passaui püspökség korabeli 
okmányaiban szerepel egy Konrad nevű titkár vagy ír-
nok, de arra semmi nem utal, hogy költői munkássá-
got fejtett ki. Azt a feltételezést sem támasztja alá sem-
mi, amely szerint a Klage (szintén ismeretlen) költője 
azért említi a Nibelung-monda lejegyzőjeként Pilgrim 
püspök Konrad nevű írnokát, mert a két évszázaddal 
későbbi Wolfger püspök Konrad nevű írnokát akarta 
ilyen módon megörökíteni.

Érdemesebb arra figyelnünk, hogy : mi derülhet ki 
a Szerzőről saját műve alapján ?

Mindenekelőtt az, hogy a korabeli udvari életet jól 
ismerte, és keserű kritikával, erős ellenérzésekkel áb-
rázolta. A kereszténységet civilizációs kulisszaként el-
fogadta vagy tudomásul vette, de írói világától ide-
gen a  keresztény világnézet. Pogányok és kereszté-
nyek békés együttélését, sőt együttműködését kívá-
natosnak tartotta. Jól ismeri a Duna-vidék Passau és 
Aquincum közötti szakaszát, viszont nincs helyisme-
rete sem a  Rajna-vidékről, sem Németország észa-
ki részéről (Dániáról, Norvégiáról és Izlandról már 
nem is beszélve). Művelt ember, de műveltsége legin-
kább jogi természetűnek látszik. Szakszerű leírást ad 
véres csatákról és játékos lovagi összecsapásokról, le-
gyen szó buhurtoktól vagy tjostokról. Kiismeri ma-
gát a kardok, lándzsák, íjak, számszeríjak és buzogá-
nyok között. tanfolyamot indíthatna a pajzsok szer-
kezetéről és díszítéséről, a sisakok fejvédő lemezeinek 
elhelyezkedéséről, a  páncélgyűrűk ízesüléseiről. Lá-
tott, sőt szagolt is „páncélmocskot”, valamint harc 
közben kifolyatott verejtéket és vért. A  női és férfi 
díszruhákat (plusz azok csomagolási, szállítási mód-
ját) olyan szakértői szemmel írja le, mint egy közép-
kori textilnagykereskedő. Valószínűleg látott fejedel-
mi lakomákat. Láthatott bizalmas tanácskozást ural-
kodó és közeli hívei között.
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Mindezt pedig a kívülálló szemével látja és mutatja.
Nem tud, nem is akar elszakadni a hűbéri érték-

rendtől, a vazallusi hűségtől mint legfőbb értéktől, de 
észleli az ebből adódó tragikus ellentmondásokat, és 
cselekménnyé formálja őket.

Hogy sorra vegyem azokat a rétegeket, amelyekből 
kikerültek a középkori népi nyelvű irodalmak alko-
tói : szinte biztosra vehető, hogy a Szerző nem volt pap 
vagy szerzetes. Az sem valószínű, hogy lovagként kato-
náskodott, vagy hogy földbirtokkal rendelkező, előke-
lő nemesúr volt. Útszélen lődörgő, fogadótól fogadóig 
vetődő vágáns költőnek is nehezen képzelhetjük. egy 
vágáns költő nem élt olyan munkakörülmények kö-
zött, amelyek lehetővé tették volna egy kétezer-négy-
száz strófára rúgó elbeszélő költemény megalkotását, 
méghozzá nyilván többévi munka során.

Leginkább valamelyik egyházi vagy világi nagyúr 
tisztviselője vagy pártfogoltja lehetett, akár a passaui 
püspöké is. Ám ezzel nem jutottunk közelebb a Szer-
ző személyéhez.

ezek után is kérdés : miért nem maradt fenn a ne-
ve ? Nem emlékeztek rá a  néhány évtizeddel későb-
bi másolók ? ez alig hihető. Az irodalomtudósok in-
kább azt a választ hajlamosak elhinni, hogy a hősi epi-
ka névtelenséget követel. Én viszont ezt sem tartom 
kielégítő magyarázatnak. Az biztos, hogy a  Szerző-
nek nem volt olyan csapongó képzelete, mint Wolf-
ram von eschenbachnak, és nem formálta meg hő-
seit annyi gyöngéd szeretettel, mint gottfried von 
Strassburg. Kíméletlen nagyrealista volt, már ameny-
nyire egy középkori alkotót annak nevezhetünk. Műve 
alapján még az is elképzelhető (bár nem biztos), hogy 
nem voltak az udvari társadalomban karrierista ambí-
ciói, még annyira sem, mint Walthernek.

Ám aki olyan nagyszabású kompozíciót létre tud 
hozni, mint ez a mű, az tisztában van ennek értéké-
vel is. A  teljesítmény elismertetése pedig, legalább-
is az irodalomban, összefügg a név megörökítésével. 
Másfelől az is biztosra vehető, hogy a mű annak ide-
jén széles körben ismert és népszerű volt. Miért kel-
lett elhallgatni a Szerző kilétét ?

Azt ugyanis valószínűnek tartom, hogy a kortárs 
közönség, de még az egy-két nemzedékkel későbbi 
utókor is tudta, ki volt a Szező. Ha pedig tudták, ak-
kor szándékosan elhallgatták ezt a tudásukat, miköz-
ben érdeklődéssel (vagy borzongással) olvasták a mű-
vet. ennek a  furcsaságnak talán irodalmon kívüli 
okai lehettek.

A  közelmúltból is tudunk olyan politikai beren-
dezkedést, nem is egyet, amelyben a művet olvasták 
vagy legalábbis emlegették, míg az írója nevét nem 
volt ajánlatos fennhangon kimondani, hát még írás-
ban vagy nyomtatásban rögzíteni.

további találgatásnak nem volna sok értelme.

A két legfontosabb szövegváltozatról

említettem, hogy a  „B” és a  „C” kézirat szövegét 
egyenrangú és egyenértékű variánsoknak szokás te-
kinteni. Felvetődik azonban a kérdés : miért van két 
különböző változat ? Mennyire lényeges a  kettő kö-
zötti különbség ? Ha új fordítás készül a műből, me-
lyiket válassza a fordító ? Melyik a jobb, a hitelesebb ?

És, a fentiektől nem függetlenül : ha a „C” válto-
zat szövege későbbi a „B”-nél, tudniillik a „B” korrek-
ciójának tekinthető, akkor kinek a munkája lehetett 
a csiszolás, bővítés ?

elég annyit mondanom, hogy a „C” változat het-
vennégy strófával bővebb, mint a „B”, a közös stró-
fákban pedig, főleg a mű vége felé, vannak eltérések 
a szóhasználatban.

A bővítések mögött nagyrészt szemléletességre tö-
rekvést figyelhetünk meg. A Szerkesztő (egyelőre így 
nevezem a „C” változat eltéréseinek létrehozóját) lát-
hatóan azt szerette volna, hogy az olvasó minél több 
tér- és időbeli fogódzót kapjon, és azért írt be plusz 
strófákat, hogy a körülményekre jobban rávilágítson 
a szöveg. Másrészt igyekezett eltüntetni vagy kiegyen-
líteni a mű belső ellentmondásainak egy részét (távol-
ról sem az összeset). Harmadrészt, mintha nem érez-
te volna elégségesnek egy-egy eseménysor magyaráza-
tát és motivációját, és mintha ezt a valós vagy vélt hi-
ányosságot akarta volna pótolni.

Más betoldások mögött a megbízó vagy pártfogó 
politikai céljai húzódhattak meg. Például a  19. ka-
land végén a „C” változatban olvasható egy hosszabb 
(nyolc strófányi) betoldás, amely azt beszéli el, ho-
gyan alapította Ute anyakirályné a lorschi apátságot, 
és ott miképpen került sor Siegfried földi maradvá-
nyainak újratemetésére.

A szóhasználat változásainak célja kisebb részben 
tárgyi korrekció lehetett. Például a „B” változat 908. 
strófájában a „Waskenwalt” földrajzi név szerepel, ami 
valószínűleg a Vogézeket jelenti. A Szerkesztőt zavar-
hatta az a tudomására jutott körülmény, hogy mind 
a Vogézek, mind Worms a Rajna bal partján fekszik, 
így a városból az erdőségbe tartva nincs folyami átke-
lés. ezért a „C” változatban „Otenwalt” szerepel. eb-
ben már nem látszik tárgyi tévedés, bár (vagy : mert) 
a hely azonosítása ma már bizonytalan.

A  szóhasználatbeli változtatások másik, az előb-
binél fontosabb célja Hagen szerepének (még) sö-
tétebbre festése és Kriemhild tisztábbra mosdatása 
volt. Mintha a Szerkesztőt zavarta volna, hogy a Szer-
ző nyilvánvalóan kedveli a negatív hőst. A „B” vál-
tozat 900. strófája semlegesen fogalmaz : „Do sprach 
von tronege Hagene”, az én fordításomban : „tronjei 
Hagen így szólt”. A „C” változat ehelyett azt mond-
ja : „Do sprach der ungetriuwe”, vagyis hűtlennek, 
de még inkább árulónak, hitszegőnek minősíti a sze-
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replőt, ahelyett, hogy megnevezné. Kriemhild teher-
mentesítésére jó példa a  „B” változat 1909. strófá-
ja, amely az eredetiben így szól : „Do der strit niht 
anders kunde sin erhaben / Kriemhilt ir leit daz alt 
in ir herzen was begraben, / do hiez si tragen zen 
tischen den etzeln sun. / wi kunde ein wip durch 
rache immer vreislicher getuon ?”, magyarul pedig 
így : „Minthogy nem volt egyéb mód a harci felbuz-
dulásra / – Kriemhild régi siralma a szívébe mélyen 
beásva –, / rendeli a királynő az asztalhoz Attila fiát. 
/ Hogy képes egy nő ennyire szörnyű bosszúra szánni 
magát ?” (Attila és Kriemhild fiáról, a kis Ortliebről 
van szó, akit az asszony szándékosan odavet Hagen 
kardja elé, hogy a gyerek halála révén Attilát is be-
vonja bosszútervébe.) A „C” változat ezt a strófát át-
alakítja, óvatosabban és áramvonalasabban fogalmaz. 
eltereli a felelősséget Kriemhildről, nem mondja meg, 
ki és miért hozatja a nagyterembe a gyereket : „Do die 
fürsten gesezzen, waren überal / und nun begunden 
ezzen, do wart in den sal / getragen zuo den fürsten 
das etzelen kint. / da von der künec riche gewan vil 
starken jamer sint.” Azaz : „Ott ültek a  fejedelmek 
köröskörül, / és amikor nekiláttak az evésnek, ak-
kor a nagyterembe / bevitték a fejedelmek elé Atti-
la gyermekét. / ebből aztán súlyos bánat háramlott 
a hatalmas királyra.”

Ki lehetett a Szerkesztő ?
Ki lehetett az az ember, aki teljes mértékig átlátta 

a Szerző egykori szándékait, és azokba belehelyezke-
dett, ebből a pozícióból korrigálva őket ?

Ismét írói gyakorlatomra hivatkozom. erre a mű-
veletre csakis maga a Szerző lehetett képes. Manap-
ság is gyakran előfordul, hogy egy író évekkel, évti-
zedekkel később átdolgozza vagy kijavítja egy koráb-
bi művét. Nagyon fiatalon aligha írhatta A Nibelung-
éneket a szerző, már csak a megírás hosszú időtartama 
miatt sem, de a műben megmutatkozó élettapaszta-
latok miatt sem. De tételezzük fel, hogy hosszú életű 
volt, és még az ötvenedik, esetleg a hatvanadik élet-
évét is megérte.

ez esetben elképzelhető, hogy a  Szerző még vi-
szonylag fiatalon, de már meglett emberként, har-
minc-harmincöt évesen eljutott a korai változat befe-
jezéséig. ez a változat elkezdte élni a maga életét : ol-
vasták, hallgatták, másolták, terjesztették.

Aztán egy idő – tíz év, húsz év – elteltével nekiállt, 
és átdolgozta munkáját. Létrejött a későbbi változat, 
és ennek is zajlott a recepciója.

Ha így történt, akkor a  „C” változat volna az 
„Ausgabe letzter Hand”, az író életében megjelent utol-
só kiadás – már amennyiben létezett volna annak ide-
jén ehhez igazodó filológiai elv, és amennyiben kiadás-
nak volna tekinthető az a (nyilván privát megrende-
lő számára készült) kéziratos másolat, amelynek nyo-
mán a karlsruhei-donaueschingeni „C” kézirat készült.

Akkor tehát melyik változatból dolgozzon a  for-
dító ?

Az ilyen döntés alapvetően ízlésítélet.
Mint irodalmi alkotást érdekesebbnek, izgalma-

sabbnak tartom a korai változatot a maga ellentmon-
dásaival, döccenőivel, kihagyásaival és elhallgatásaival 
együtt, mint a megmunkáltabbnak és kisimítottabb-
nak érződő későbbit. ezért alapvetően a „B” változat 
alapján dolgoztam. Az új magyar fordításban ennek 
a változatnak teljes szövege, mind a 2376 strófa meg-
található. Ugyanakkor nem akartam lemondani ar-
ról a nyereségről sem, amely a későbbi változat bőví-
téseiből adódik. Ha úgy láttam, hogy a „C” változat 
egy-egy plusz strófája gazdagítja az értelmezési lehe-
tőségeket, beiktattam a szövegbe, szögletes zárójellel 
és külön számozással jelölve a betoldást.

Három példa a  „C”-beli strófák átvételére. egy : 
átvettem a későbbi változat elejét. A Szerző fiatalabb 
korában gyorsan és bátran belevágott a  történetbe : 
élt egy szép lány Burgundiában, és induljon a törté-
net. Később úgy látta jónak, hogy félrehúzzon egy lát-
hatatlan függönyt, és nagy lélegzetvételre biztassa az 
olvasót. erről szól a C1 strófa, és ez a méltó kezdé-
se a nagy műnek. Kettő : a dunai átkelésről szóló 25. 
kalandban a 1521. strófa után a „C” változatban van 
egy plusz strófa, amely a káplán személyét exponálja. 
ez önmagában is nyereség, mert Hagen gyilkossági 
kísérlete még sokkal borzalmasabb, ha a káplán elő-
zőleg már ismerősünkké vált. De nemcsak ezért vet-
tem át, hanem azért is, mert a kezdősor („Azokban 
az időkben még gyenge volt a hit”) időbeli perspek-
tívát rajzol a Szerző és a cselekmény kora között, és 
egyfajta kezdetleges, de erős történeti érzéket mutat. 
Három : a 29. kaland végén a  „C” változatban van 
három plusz strófa. ezekből azt a kettőt vettem át, 
amely elmondja, hol helyezkedik el a királyi várne-
gyeden belül az a nagyterem vagy csarnok, ahol a tö-
megmészárlások zajlani fognak. A harmadikat, amely 
Attila dicsőségéről szól, rendundánsnak és így fölös-
legesnek éreztem.

Nyelv, stílus

A  Nibelung-ének nyelve a  középfelnémet, mai né-
metül Mittelhochdeutsch. A  „közép” nem térbe-
li, hanem időbeli elhatárolódást jelent, az ófel-
német (Althochdeutsch) és a  korai újfelnémet 
(Frühneuhochdeutsch) közti szakaszt. A középfelnémet 
írásbeliség a XI. század közepe és a XV. század vége 
között volt jelen, és az udvari kultúra fénykorában, 
a XII. század közepétől a XIII. század közepéig élte 
virágzását. Középfelnémetül jött létre az európai kö-
zépkor egyik leggazdagabb népi nyelvű világi irodal-
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ma. A Nibelung-ének ezen belül is az egyik legkivá-
lóbb alkotásnak számít.

A középfelnémet látszólag nagyon közel áll a mai 
némethez, a két nyelv szókincse nagyrészt azonos vagy 
első látásra annak hihető. Csakhogy – meglepő mó-
don – éppen ez okozza a legnagyobb megértési nehéz-
séget. egyrészt a középfelnémet nyelv belső logikája 
és nyelvtana radikálisan eltér mai rokonától, másrészt 
a hasonló hangzású szavak merőben mást jelentenek. 
Mi több, a középfelnémet szavak nemcsak mást jelen-
tenek, hanem sokkal többféle jelentést hordozhatnak, 
mint mai megfelelőik.

ennek egyik következménye, hogy középfelnémet 
irodalmi alkotásokat rendkívül nehéz mai németre 
fordítani. A jobb átültetések, amelyek megpróbálják 
minél pontosabban érzékeltetni a jelentésárnyalatokat, 
ezért a törekvésért a nyelvi erő drasztikus deficitjével 
fizetnek. A kevésbé problémaérzékeny újnémet fordí-
tók egyszerűen félreértik a szöveghelyek nem kis részét.

ehhez a nehézséghez járul a német poétika föld-
indulásszerű átrendeződése. Az a  verselési szabály-
rendszer, amely a korai barokk versteoretikus, Mar-
tin Opitz óta nagyjából a XX. század első feléig fenn-
állt, és amelyben hozzávetőleges konszenzus uralko-
dott a középkori metrikai sémák modern értelmezé-
séről, napjainkra összeomlott. emiatt ma már német 
nyelvterületen kifejezetten kínos – ha mondhatom így : 
ciki – akár régi szövegek átültetésében is a szabályos 
versformák alkalmazása, különösen a rímelés. A rímes 
vers vagy paródiának (szakszerűbb kifejezéssel : szati-
rikus pastiche-nak) érződik, vagy a legsilányabb epi-
gonizmus hatását kelti.

A magyar fordítónak e tekintetben, legalábbis egy-
előre, könnyebb a dolga. A mai magyar költészetben 
a rímtechnikák alkalmazása ugyanúgy jelen van, mint 
Arany János vagy a Nyugat idején. A középfelnémet 
szavak mindenkori magyar megfelelője nagyobb gond 
nélkül megkereshető, megtalálható – már ha van ilyen. 
többnyire van. Ha mégsincs, akkor segít a  körül-
írás, valamint az ahhoz kapcsolódó magyarázat. Kü-
lön kérdés, hogy szemantikai szinten mennyire radi-
kális a  fordító koncepciója. Mennyire hajlandó ész-
revenni és szándékosnak tekinteni a Szerző stílustö-
réseit, mennyire hajlandó túllépni a műhöz kapcso-
lódó nyelvi-stiláris előítéleteken.

ez a problémakör már a mű stílusát érinti.
A  Nibelung-ének stílusát két körülmény határoz-

za meg. Az egyik a Szerző költői realizmusa. A másik 
a kompozíció egysége.

A Szerző meg volt róla győződve, hogy „a valóságot” 
írja meg, vagyis olyan történetet beszél el, amely hite-
les kútfőkből hagyományozódott rá. Mindezt a hallga-
tósággal (és /vagy az olvasókkal) folytatott kommuni-
kációnak tekinti. Mindjárt a legelején megszólítja kö-
zönségét, amikor a „régi regéket” emlegeti, és a későb-

biekben is gyakran hangsúlyozza saját elbeszélői fele-
lősségét azáltal, hogy egyes első személyben szólal meg.

emiatt a költeményben vannak valószínűtlen ese-
mények, túlzások, nagy csodának („michel wunder”) 
minősíthető mozzanatok, sőt ellentmondások is (fő-
leg az időviszonyokat és a személyek létszámát illető-
en), de nincsenek olyan imaginatív-allegorikus cselek-
ményalakzatok, mint gottfried tristan-regényében 
a  Szerelem barlangja, és nem találunk benne Wolf-
ram Parzivaljának agresszíven burjánzó fantáziakép-
ződményeihez hasonló tüneményeket sem. A mitikus 
eredetű csodás elemek – Siegfried sebezhetetlensége, 
a láthatatlanná tevő ködsüveg, a dunai vízitündérek – 
reális elbeszélői keretbe illeszkednek.

ezzel együtt jár az elbeszélői stílus egyszerűsége, 
a két említett másik költőhöz képest már-már kopár-
sága, amelyet csak részben ellensúlyoznak a szövegbe 
sűrűn betűzdelt ironikus reflexiók és az apró elbizony-
talanító faktorok (például a határozatlan névelő feltű-
nően gyakori használata – „egy lépcső”, „egy nagyte-
rem” – akkor is, amikor biztosra vehetjük, hogy arra 
a jól ismert lépcsőre vagy teremre gondol az elbeszélő, 
amelyről már volt szó). Külön említendők a szóismét-
lések, a vissza-visszatérő pofonegyszerű rímek, a díszí-
tő jelzők, amelyek néha egészen groteszk hatást kel-
tenek. Például az 1958. strófában, a kis Ortlieb vad-
állati meggyilkolásakor ezt olvassuk : „Do sluoc daz 
kint Ortlieben Hagen der helt guot”, vagyis „akkor 
agyonvágta az Ortlieb gyereket Hagen, a derék hős”. 
Vagy, szintén Hagennel kapcsolatban : a  2346. stró-
fában a Szerző előbb azt állítja róla, hogy „a dühtől 
megveszett” („vil grimmes muotes waere”), majd két 
sorral később a „zierlich” (kb. „tip-top”) jelzővel mi-
nősíti, ami vicces lenne, ha nem volna vérfagyasztó.

Ide tartozik az is, hogy a  Szerző az előkelő fér-
fi szereplők megnevezésére egyenrangúnak látszó 
szinonímákat használ : „riter / degen / helt / recke” 
(„lovag / levente / hős / vitéz”), de például Hagent 
mindösszesen egyszer nevezi lovagnak, azt is egy mel-
lékszereplő szájába adva. Viszont egy helyütt előfordul 
a hasonló jelentésű „wigant” („bajnok”) szó is, amely 
szinte biztos, hogy régiesnek érződött a  mű írása-
kor. A kutatók feltételezik, hogy a Szerző egyébként 
is gyakran és tudatosan használ régiesnek ható szava-
kat : paripáról szólva olykor „marc” szerepel „ros” he-
lyett ; ha kardról esik szó, néha az „ecke” szóval talál-
kozunk „swert” vagy „waffe” helyett ; amikor pedig 

„pajzs” jelentésben a „rant” szó olvasható az egyszerű 
„schilt” helyett, akkor – szótörténeti fogódzók híján – 
nehéz eldöntenünk, hogy ez most archaizmus-e vagy 
metonímia. Amúgy a Szerző nem idegenkedik a me-
tonímiától : például „ezer vitéz” helyett időnként ezt 
írja : „ezer sisak pattant nyeregbe”.

A kompozíció egységét mindenekelőtt a szereplők 
megformáltsága és a cselekmény apparátusának meg-
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szerkesztettsége szavatolja. ezt nagyban segítik a Szer-
ző által használt stiláris eszközök. Ilyen például az elő-
reutalás és a vele járó jövőidejűség (többnyire a „sit” 
vagy „sider”, azaz „utóbb / később” határozószóval). 
Igen sokszor fordul elő, hogy a Szerző egy ártalmat-
lannak vagy éppen kedvezőnek látszó esemény kap-
csán kijelenti : „ez később kedves hölgyek [mármint 
özvegyek, árvák, fiúgyermeküket veszítő édesanyák – 
M.L.] nagy siralmát okozza”.

Az előreutalások majdnem mindig a strófák utol-
só, negyedik sorában olvashatók, erőteljes strófazár-
latot hozva létre. A strófazárlatok (ilyennek tekinthe-
tők az ironikus reflexiók, a szerzői nézőpontváltások 
és a szereplők indítékaira vagy tetteire vonatkozó mi-
nősítések is) tömbösítik a szöveget, apró – de állan-
dóan észlelhető – ugrásokat idéznek elő a szövegszer-
vezésben. Mindjárt bővebben is beszélek A Nibelung-
ének verseléséről ; most elég annyi, hogy a sormetsze-
tes hosszúsorokat felvonultató, négysoros strófás szer-
kesztés másféle epikai hömpölygést eredményez, mint 
a lovagi epikában megszokott, négy hangsúlyos ütem-
ből álló, páros rímű strófátlan rövidsorok végtelenbe 
nyúló, monoton pergetése. elképzelhető, hogy A Ni-
belung-ének strófaszerkezete a szóbeli előadói hagyo-
mány emlékezetét őrzi. ez esetben a sormetszetek és 
a rímpárok a memorizálás számára adhattak fogódzót, 
a verssorok hosszúsága pedig a recitálást tette hatásossá.

Külön említendők a  sűrűn előforduló párbeszé-
dek, amelyek – mai szemmel nézve – drámai moz-
zanatokat iktatnak a  szövegbe, és elmélyítik a  tragi-
kus hatást. A Szerző sohasem mulasztja el megemlí-
teni, hogy éppen ki beszél. ennek funkciója nagyjá-
ból ugyanaz, mint a megszólaló szereplő nevének fel-
tüntetése a drámákban ; de a névhez fűzött jelzők és 
rangjelölések („király úr”, „derék vitéz”) monumen-
tális hatást keltenek.

Fontos stilisztikai eszköz a fejezetbeosztás is. A fe-
jezetek nemcsak tagolják a cselekményt, hanem több-
nyire (nem mindig) meggyőzően ki is jelölik egy-egy 
szövegrész dramaturgiai súlypontját. Az összes fenn-
maradt középkori kéziratban – egy jelentős kivétellel 
– megvan a fejezetbeosztás. A fejezetek az „aventiure” 
megnevezést viselik, amelyet, csatlakozva Szász Ká-
rolyhoz, a „kaland” szóval adtam vissza. Igaz, hogy az 
így nevezett szövegszakaszok egy részében semmiféle 
szoros értelemben vett kaland nem szerepel, de a szó 
érdekesebb és színesebb, mint az alternatívaként kí-
nálkozó „ének” vagy „fejezet”.

Az egyedüli kivétel éppen az általam is alapul vett 
„B” változat, a több költői alkotást is tartalmazó Sankt 
gallen-i kódex, amelynek Nibelung-leiratában nincs 
fejezetbeosztás. Vagyis, miközben a „B” változat szö-
vegét vettem alapul, adaptáltam rá – számos német 
közreadó példáját követve – az „A” és a „C” változat 
fejezetbeosztását.

Kérdés : vajon a  fejezetbeosztás a Szerzőnek tulaj-
donítható-e ? Nem tudhatjuk biztosan. A kutatók egy 
része valószínűnek tartja, hogy maga a Szerző tagol-
ta így a művet, mások viszont az idegenkezűséget va-
lószínűsítik. Én az előbbiekhez csatlakozom : a  feje-
zetekre tagolás olyan mértékben erősíti a  kompozí-
ció egységét, hogy a koncepció szerves részének tart-
hatjuk. Azt viszont nem tudjuk, mi lehetett a  feje-
zetek eredeti címe (ha ugyan volt címük), ugyanis 
a címek igen erősen eltérnek egymástól a különböző 
kéziratokban. Szász Károly a  „C” változat fejezetcí-
meit fordította le. ezek kérdőjel nélküli kérdő mon-
datok : „Hogy fogadta Rüdiger guntheréket” (27. ka-
land), „Hogy állt őrt Hagen Volkerrel” (30. kaland), 
és így tovább. Én viszont úgy gondolkodtam : ha nem 
lehetünk biztosak benne, hogy a fejezetcímek a Szer-
zőtől származnak, akkor nem is tarthatjuk kötelező-
nek a címek szó szerinti visszaadását. Így a címadás-
ban inkább az értelemszerűséghez és az egyes kalan-
dok tartalmához igazodtam.

A tulajdonnevekről

Az új magyar változatban olvasható földrajzi nevek 
és személynevek lefordításában, módosításában vagy 
változatlan átvételében szándékos következetlenség-
gel jártam el.

A  földrajzi neveket többnyire ma ismert for-
májukban írtam át (például Worms, nem pedig 
középfelnémet „Wormez” és Passau, nem „Pazzouwe”), 
némelykor lefordítottam (például Bécs, nem „Wiene” 
és esztergom, nem „gran”). egyszer-egyszer metrikai 
okból köztes alakot választottam : Rüdiger székhelye 
nem a mai „Pöchlarn”, nem is a régi „Bechelaren”, ha-
nem Pöchelarn néven szerepel. A két nagy folyó ter-
mészetesen Rajna és Duna, nem „Rin” vagy „Rhein” 
és nem „tuonowe”, sem „Donau”.

A személynevek esetében még nagyobb a tarkaság. 
egy részük a  középfelnémet normalizált íráshoz ké-
pest változatlanul maradt : gunther, Hagen, Brünhild 
(amúgy a  kéziratokban „Prunhilt”, „Praunhilde” és 
hasonlók) és még sok név. A Siegfried névalak tudós 
etimologizálás, átvettem ; az eredetiben „Sifrit” volt, 
mai szabályszerű alakja „Seifrid” volna. A  hun ki-
rály a régi német szövegben „etzel” ; a magyar olva-
sónak többet jelent az Attila név. (Szász Károly fordí-
tásában, Arany János nyomán, „etele” olvasható. Vi-
szont Kriemhildből Szász változatában sem lesz „Ildi-
kó” : jó fordítóként tudta, hogy megőrzendő a két női 
név, Brünhild és Kriemhild közti párhuzam.) Attila 
öccse a régi német szövegben „Bloedelin”, mai néme-
tül éppenséggel „Blödel”. ennek átvétele rontotta vol-
na a szöveg hatásfokát, ezért inkább a magyar fülnek 
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ismerős Buda lett belőle. A hun király első, elhunyt 
felesége az eredeti szövegben „Helche”. A jobb hang-
zás végett magyarul Helga lett belőle, noha a név ere-
detére való tekintettel „erka” vagy akár „erika” is le-
hetett volna.

Verselés

A  Nibelung-ének négysoros strófákból áll. Verssorai 
úgynevezett „hosszúsorok”, középen sormetszet ta-
golja őket. A sormetszet előtt – Csokonai szavával – 

„lejtő”, vagyis egy hangsúlyos szótagot követő hang-
súlytalan szótag van. A szabályos nibelungi hosszúsor 
első fele, a felvezető sor három és fél ütemből, máso-
dik fele, a levezető sor három vagy szintén három és 
fél ütemből áll. A sorvégi rímet első esetben (ha a sor 
hangsúlyos szótaggal végződik) hímrímnek, máso-
dik esetben (hangsúlyos szótagot követő hangsúlyta-
lan szótag olvastán) női rímnek értelmezhetjük. (A rí-
mekről még annyit, hogy egyszer-egyszer előfordul bo-
korrímes strófa is, továbbá belső rímekre is van példa : 
ilyenkor a sormetszetnél megtorpanó-kizengő felveze-
tő sorok is rímelnek.)

A  negyedik sor többnyire hosszabb az előző há-
romnál. Igen gyakori, hogy levezető sorában négy 
vagy négy és fél „Hebung”, azaz hangsúlyos szótag 
van. ezt az ismérvet a  régebbi német verstan-tudó-
sok szabálytalanságnak tekintették, az újabb versta-
nokban viszont ez számít szabálynak, és a rövidebb 
levezető sor a kivétel.

Csakhogy A  Nibelung-ének verselésére nézve kü-
lönös hangsúllyal érvényes Füst Milán bölcsessége : 

„Semmi sincsen egészen úgy.”
A dolog ténylegesen úgy áll, hogy a  felvezető és 

a  levezető sorokban vagy három, illetve harmadfél 
ütem van, vagy több. esetleg kevesebb. ezzel nem iga-
zán tudnak mit kezdeni azok a verstan-tudósok, akik 
a nibelungi verssort egy elvont metrikai séma elvárá-
sai szerint próbálják értelmezni vagy – mint a XIX. 
században történt – élő költői gyakorlatba átültet-
ni. Az újnémet nibelungizálás metrikai sémájába az 
a körülmény sem fér bele, hogy A Nibelung-ének „sza-
bályosnak” tekinthető soraiban is csak a Hebungok, 
a hangsúlyos ütemszótagok száma stabil, a Senkungok, 
a  hangsúlytalan szótagok száma csaknem tetszőle-
ges. Az újkori német költészetben meghonosodott 
akcentuáló verselés ezt a tüneményt nemigen képes 
érzékeltetni. A kifogyhatatlan verselői leleményessé-
gű August von Platen-Hallermünde vagy talán Adal-
bert von Chamisso tehetett volna kísérletet erre, de 
ők nem sok érdeklődést mutattak a Nibelungok iránt.

Így viszont Ludwig Uhland és emmanuel geibel 
honosította meg a „nibelungizált alexandrinus” téve-

sen középkorinak hitt, valójában romantikus versfor-
máját. ez került át a magyar költészetbe is a Béla futá-
sát, Az obsitost és a Mátyás király Gömörbent író garay 
Jánostól és a Csaba-töredékeket író Aranytól az Elé-
gia egy rekettyebokorhozt író tóth Árpádig és a Nem 
tudhatom... kezdetű költeményt író Radnóti Miklósig.

ehhez a metrikai sémához ragaszkodott a mű el-
ső magyar fordítója, Szász Károly is, noha tisztában 
volt vele, hogy az eredeti szöveg verselése nem olyan, 
mint az ő változatáé. Ráadásul úgy sejtette, hogy 
a középfelnémet verssorok „darabossága” mögött szer-
zői szándék állhat. Érdemes idézni fordítói előszavá-
ból : „Fordításomban a versmérték is modernebb az 
eredetinél.” [Az „is” arra vonatkozik, hogy Szász tuda-
tosan mellőzte az archaizmusokat a szóválasztásban, és 
magyarításán „nagyon érzik az újdonság”. – M.L.] „Az 
eredeti mértéke ugyanis – mivel a régi német verselés-
ben csupán a hangsúlyozott szótagok számítanak, míg 
a hangsúlytalanok tekintetbe nem jönnek – igen válto-
zatos, sokszor (természetesen szándékosan) szakgatott 
és darabos, általában egyenetlen. ezt az egyenetlen-
séget könnyű lett volna megtartanom. De inkább ar-
ra törekedtem, hogy fordításom a magyarban jól és 
kellemesen olvasható legyen, s azért tartottam maga-
mat a Nibelung-strófának azon kifejlett s megállapo-
dott szerkezetéhez, melyben azt Uhland s általában az 
újabb német költők, és utánok nálunk is többen, fő-
leg garay, használták. Fordításom ezáltal vesztett ta-
lán külső hűségben, de azt hiszem, nyert kellemben 
s folyvást olvashatóságban.”

Magam is fontos szempontnak tartom a  „foly-
vást olvashatóságot”, és nem hibának, hanem érdem-
nek látom a régi szöveg fordítói modernizálását, már 
amennyiben segíti, nem pedig nehezíti az elmélyült 
szövegértést.

Kérdés azonban : csakugyan könnyű-e megtartani 
az eredeti versszöveg egyenetlenségét úgy, hogy a for-
dítás a középfelnémet eredetihez hasonló művészi ha-
tást keltsen ? Milyen poétikai eszközökhöz folyamod-
jék ennek érdekében a fordító ?

A középkori német hosszúsorokra jellemző hangsú-
lyos verselést a magyar hangsúlyos verselés nem tudja 
érzékeltetni, többek között azért sem, mert a magyar-
ban a szóhangsúly mindig az első szótagra esik. A ma-
gyar rímes-időmértékes verselés erre jóval inkább al-
kalmas, de a műfordítás klasszikusaitól örökölt jam-
buskényszert érdemes volna feloldani. Akinek van füle, 
az amúgy is hallja, hogy a középfelnémet Senkungokat 
nem lehet visszaadni a magyar jambus egyetlen – el-
vileg rövid – szótagjával.

Verstani szempontjaimat röviden így foglalhatom 
össze. egy : megőrizni a  rímpárokat és a  rímtechni-
ka jellegzetességeit, például a  rímpárok ismétlődé-
sét. Kettő : megőrizni a hosszúsorok közepén álló sor-
metszetet, tekintettel arra, hogy a felvezető sorok ki-



37

zengő ütemre végződnek. Három : a kétszótagos üte-
mek mellett állhatnak többszótagosak is : daktilus, 
anapesztusz, choriambus és egyéb. Meglepő módon 
éppen a klasszikus eredetű metrumok tolják el a vers-
szöveget a szabadvers felé.

A versszöveg szándékolt „szakgatottsága” összhang-
ban van azzal a műfajt illető, föntebb említett elképze-
lésemmel, amely szerint A Nibelung-ének az archaikus 
hősi elbeszélés felől a modern regény irányába mutat.

Szász Károlyról  
és más magyar Nibelung-fordítókról

A Nibelung-éneket már a XIX. században számos ide-
gen nyelvre lefordították, és természetesen sok – me-
rőben különböző színvonalú – modern német fordí-
tása is készült. Szász Károly először 1868-ban, majd 
napjainkig újabb és újabb kiadásokban megjelent 
Nibelung-átültetése a mű legkorábbi teljes fordításai 
közé tartozik. Szász munkájának értékét nagyban eme-
li filológiai felkészültsége, konkrétan pedig az a körül-
mény, hogy ismerte és használta a rendelkezésre álló 
középfelnémet szövegkiadásokat.

Szász Károly (1829-1905) a XIX. század egyik leg-
kiválóbb magyar műfordítója volt. teljesítménye ezen 
a  téren Arany Jánoséval vetekszik. Imponáló nyelv-
ismerettel bírt. Lefordította Dante Isteni színjátékát, 
Shakespeare és Molière számos drámáját, goethe, Vic-
tor Hugo és tennyson költeményeit, továbbá nagyszá-
mú Jules Verne-regény magyar átültetését is ő jegyezte. 
Lírikusként, színpadi szerzőként és tanulmányíróként 
is jelentőset alkotott. A világirodalom nagy époszai cí-
mű kétkötetes műve széleskörű olvasottságról és átte-
kintőképességről tanúskodik, és a mai olvasó érdeklő-
dését is felkeltheti a nagyepikai alkotások iránt.

Pályája kezdetén református lelkész volt különböző 
alföldi helyeken, 1884-től ő volt a dunamelléki egy-
házkerület püspöke. Idős korában fontos tisztségeket 
töltött be a Magyar tudományos Akadémián és a Kis-
faludy társaságban. Munkás élete során tanított is : az 
1850-es években egy darabig Arany Jánossal dolgo-
zott együtt a nagykőrösi református gimnáziumban.

Az akkor huszonéves Szászra nyilván nagy hatással 
volt a negyvenedik éve felé közeledő, óriási szellemi és 
erkölcsi tekintélynek számító Arany. A hatás kölcsönös 
lehetett : Szász világirodalmi tájékozottsága egyszer-
re érződhetett frissnek, naprakésznek és nagy időbe-
li távlatokat nyitónak. A fiatal kolléga fontos szerepet 
játszhatott abban, hogy Arany összekapcsolta a magyar 
őstörténet mondáit a Nibelung-mondakörrel, és en-
nek lényeges elemeit beépítette (vagy beépítette vol-
na) tervezett Csaba-trilógiájába.

Szász Károly Nibelung-átültetését a  későbbi for-
dító nézőpontjából is felsőfokú dicséret illeti. Száz-
ötven éven át ez volt – és tudott maradni – a magyar 
Nibelung-változat. Nyolc-tíz nemzedék ebből (és az 
„é” betűs époszokról szóló mű Nibelung-fejezetéből) 
ismerhette meg a nagy középkori elbeszélő művet.

Nem kisebbíti érdemét, hogy az elmúlt másfél év-
század során változott a magyar nyelv, változott a mű-
fordítói gyakorlat a mögötte álló irodalomelméletek-
kel együtt, változott a költészet és változott a világ. to-
vábbá a Nibelung-kutatás is produkált egy sor új ered-
ményt, valamint lezáratlan és lezárt kérdéseket, vitákat.

Nem érzem feladatomnak, hogy saját fordítói el-
képzeléseim felől bíráljam Szász Károly koncepcióját. 
elég annyit mondanom, hogy kitűzött céljait nagy ha-
tásfokkal megvalósította. Nem róható fel neki, hogy 
a korszak legnagyobb magyar költőjének bűvöletében 
úgy fordította A Nibelung-éneket, mintha a Buda ha-
lála előtörténetét írta volna.

A  XX. század során többen is nekirugaszkodtak 
A  Ni be lung-ének fordításának. gulyás Pál (1899–
1944) lefordított az első kalandból tizenegy és a  ti-
zenhatodik kalandból hatvanegy strófát. Weöres Sán-
dor (1913–1989) lefordított az első kalandból kilenc 
strófát. tellér gyula (1934) évtizedekkel ezelőtt az-
zal a szándékkal kezdett A Nibelung-ének átültetésé-
be, hogy lefordítja a teljes művet. Az általa magyarí-
tott 10. kaland a wormsi kettős menyegzőről megta-
lálható a Klasszikus német költők című 1977-es gyűj-
temény első kötetében.

A Nibelungok utóélete  
a költeményen túl

A Nibelung-ének saját belső művészi értékén túlmenő-
en is számottevő hatást fejtett ki, főleg Németország-
ban és Ausztriában, de máshol, így Magyarországon is.

A mű hatása százötven-kétszáz évvel ezelőtt nagy-
ban hozzájárult az irodalomtudomány, azon belül a ré-
gi germanisztika fellendüléséhez. A korszakhoz értő 
irodalomtudósok ma is messzire vezető vitákat foly-
tatnak egy sor, részben általam is érintett kérdésről, 
a Szerző kilététől kezdve a műben körvonalazódó ha-
talmi-politikai tendenciákon át a szóbeliségnek és az 
írásbeliségnek a műben megmutatkozó kölcsönhatá-
sáig. Magyar tudósok is kivették részüket az értelme-
zési munkafolyamatból. A teljesség igénye nélkül elég 
utalnom Szász Károly már említett művére, gärtner 
Vilmos értekezésére Konrád mester kilétéről, Heinrich 
gusztáv etzelburgról szóló tanulmányára, Bleyer Ja-
kab, Riedl Friegyes, Király györgy és Ferdinandy Mi-
hály Nibelungokat érintő írásműveire, újabban Simon 
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V. Péter A Nibelung-ének magyar vonatkozásai című 
tanulmányára, Walkó györgy Nibelungok című mo-
nográfiájára és Vizkelety András cikkére Rüdiger asz-
szonykérői szerepéről.

A  mű újkori politikai hatását nagyrészt lefedik 
a motívumaival való ideológiai célzatú visszaélések, fő-
leg Németországban, kezdve a porosz-francia háború-
tól az első világháborún át a nemzetiszocialista uralo-
mig. A Bosznia 1909-es osztrák-magyar annektálása 
után német részről propagált „nibelungi hűség”, azaz 

„Nibelungentreue” (amely a középkori „triuwe” fogal-
mát hamisította meg), az első világháború végén Hin-
denburg és Ludendorff által kolportált „tőrdöfésle-
genda”, vagyis „Dolchstosslegende” (utalással egyrészt 
a Hagen által elkövetett orgyilkosságra, másrészt a hát-
országban bomlasztó szocdemekre és zsidókra), Hit-
ler felstilizálása hol Siegfrieddé, hol Dietrichhé, gö-
ring 1943. január 30-án, a sztálingrádi vereség előtti 
napon tartott hírhedt beszéde („...ismerünk egy hatal-
mas, heroikus éneket egy semmihez sem hasonlítható 
harcról, »A Nibelungok harca« nevezetűt. Õk is egy 
tűzzel és lángokkal teli csarnokban álltak, és a szom-
jukat a saját vérükkel oltották – de harcoltak és har-
coltak a végsőkig !”) : mindezek 1945 óta a mulandó-
ság szemétdombján hevernek. Udvariasabban fogal-
mazva : megannyi történelmi lábjegyzet.

A fentieknél fontosabbnak tartom A Nibelung-ének 
modern művészekre, a képzőművészek mellett az írók-
ra és rendezőkre gyakorolt hatását. Néhány német és 
magyar példát szeretnék kiemelni, azokat is csak fel-
sorolásszerűen.

Friedrich Hebbel (1813–1863) az 1850-es évek 
elejétől végéig dolgozott A  Nibelungok („Die Ni be-
lun gen”) című drámatrilógiáján, amely 1861-ben je-
lent meg és jutott el az ősbemutatóig. Hebbel nem-
csak eléggé pontosan követi a középkori délnémet mű 
cselekményét, hanem azt igen sikerülten be is illesz-
ti a modern, azaz Shakespeare és Schiller utáni dra-
maturgia keretei közé. A színpadi műben alkalmazott 
lélektani motiváció, megítélésem szerint, nem áll tá-
vol a régi Szerző ember- és világszemléletétől. Hebbel 
a germán őstörténet liberális értelmezésére tesz kísér-
letet. A gondos kompozíción és a színpadilag erős je-
leneteken túl ezzel is magyarázható műve népszerű-
sége. A német színházak A Nibelungokat manapság is 
gyakran műsorra tűzik.

Richard Wagner (1813–1883) még több időt, 
negyedszázadot töltött 1874-ben befejezett zene-
dráma-tetralógiája, A  Nibelung gyűrűje („Der Ring 
des Nibelungen”, röviden a „Ring”) megalkotásával. 
A zseniális mű méltatása nem fér bele ebbe a rövid 
szemlélődésbe ; elég annyit mondanom, hogy Wag-
ner nagyobbrészt az izlandi kútfőket használta, őket 
is igen szuverén módon. A negyedik, lezáró zenedrá-

mában, az Istenek alkonyában („götterdämmerung”) 
veszi leginkább hasznát A Nibelung-ének első felének, 
ám itt is olyan mértékben és mélységben átalakítja 
(vagy összeolvasztja a szintén új formába öntött észa-
ki motívumokkal) a  cselekményt, hogy teljesen ön-
álló Nibelung-világról beszélhetünk. Wagner hero-
ikus pesszimizmusa és monumentalizmusa egyszer-
re érződik archaikusnak és jövőbe mutatónak. Az 
sem mellékes, hogy a Ringnek oroszlánrésze volt és 
van a Nibelung-motívumkör napirenden tartásában.

Fritz Lang (1890–1976) kétrészes filmeposza, 
A Nibelungok („Die Nibelungen”, bemutató : 1924) 
kiemelkedő példája A Nibelung-ének művészileg pro-
duktív modernné értelmezésének. Lang és a forgató-
könyvet író Thea von Harbou festőiségre és a filmben 
hatásos effektusok kiemelésére törekedtek. emiatt az 
eredeti mű cselekményével helyenként igen szabadon 
bántak, máshol viszont éppen művészi érzékük diktál-
ta, hogy legyenek szigorúan hűségesek hozzá. A mo-
numentális film kompozíciója is – azáltal, hogy két-
szer hét énekből áll – visszautal az ismeretlen Szerző 
művére. gyakran hangoztatott bíráló észrevétel, hogy 
a film historizáló dekorativitása a náci ősgermán-kul-
tuszhoz szolgáltatott muníciót. erre egyrészt az a vá-
lasz adható, hogy Lang, a filmből adódó lehetőségeket 
kihasználva, az avantgárd szubverzivitást olvasztotta 
össze a radikális archaizmussal. egyszerre akart hiper-
modern és a múlt mély kútjába néző lenni, ennek pe-
dig nincs köze semmilyen ideológiához. Másrészt az 
Attila udvarában zajló öldöklési jelenetek (a Kriemhild 
bosszúja című második rész 5., 6. és 7. éneke) az első 
világháború borzalmait juttatják a néző eszébe, és az 
embertelenség elleni tiltakozásként foghatók fel. Lang 
egyébként a nemzetiszocialista hatalomátvétel után tá-
vozott Németországból.

Hogy egy kortárs német szerzőt is említsek : Ulrike 
Draesner (1962) a  Nibelungen. Heimsuchung című 
2016-os munkájában igen radikális újraértelmezését 
adja A Nibelung-éneknek. (A cím lefordíthatatlan szó-
játék, a  „Heimsuchung” egyaránt jelenthet sorscsa-
pást és családlátogatást.) Draesner műve a régi elbe-
szélés motívumaihoz kapcsolódó költemények füzé-
réből áll. Ingadozik a műfajok között : hol epikainak, 
hol inkább lírainak érződik, néhol meg olyan, mint-
ha egy antik tragédia töredékeit olvasnánk. Ingadozik 
a nyelvek között is : végletekig lecsupaszított, nominá-
lis modern németsége időnként átfordul a régi Szerző 
által használt középfelnémetbe, a „várvarjak” kórusa 
viszont angolul beszél, ami viccesnek hat a borzalmas 
tragédiák közepette. A régi Szerző által megírt nagy 
tűzvész a kortárs írónőnél a német városok világhá-
borús lebombázását és Hirosima pusztulását idézi fel. 
A mű vége felé Kriemhild két fia, a Siegfriedtől szü-
letett ifjabb gunther és az Attilától született Ortlieb 
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egyszerre válnak egy számítógépes játék résztvevőivé 
és figuráivá ; mi sem természetesebb, hogy a  képer-
nyőn kölcsönösen kioltják egymást.

Arany János (1817–1882) Hebbel és Wagner kor-
társa volt. Csaba-trilógiája, ha elkészült volna, egy-
szerre lett volna A Nibelung-ének modern műeposzi 
folytatása és hun-magyar súlyponttal felszerelt taga-
dása. Az olvasót ma is lenyűgözik az elkészült szöve-
gek részletszépségei, magával ragadja az a költői ele-
venség, amellyel Arany a trilógia elkészült első részé-
ben, a Buda halálában a középkori magyar kútfőkből 
összeszedett szórványos, töredékes vagy éppen sem-
mitmondó adatokat is meg tudja tölteni. Ugyanak-
kor meghökkentő – bár a szabadságharc leverése után 
némileg érthető – az a bornírt, már-már rasszista né-
metellenesség, amelynek szemléltető eszköze az alat-
tomos „szász Detre” (A Nibelung-énekbeli Dietrich) 
mellett a bajkeverő „Krimhild” (Aranynál így, „e” nél-
kül), „a német Ildikó”. A bajok forrása nem egyszerű-
en a nemzeti vendégszeretettel visszaélő idegen (ilyen 
Detre, de ő nem sokat árthat ügyetlen intrikáival), ha-
nem inkább a fejedelmet behálózó idegen asszony. Az 
viszont, hogy a nemzetet a jóravaló és közülünkvaló 
uralkodó német felesége dönti romlásba, már Katona 
József Bánk bánjában is hamis koncepciónak érződik. 
Sajnálatos, hogy Arany ezt a sablont vette át Katoná-
tól, minden kritika vagy változtatás nélkül.

Vajda János (1827–1897) az Ildikó című drámai 
költeményben Aranynál árnyaltabb képet rajzol a bur-

gund királylányról. Igaz, ő nem annyira A Nibelung-
énekre, inkább a Walthariusról szóló latin költemény-
re és különböző nyugati kútfőkre támaszkodik. Ná-
la Ildikó így hárítja el a féltékeny etele szemrehányá-
sait : „A nő tinálatok csak szép gyümölcs, / Mi nem 
magáért érik, aminek / Csak külseje ad ingert, nála-
tok / A nő csupán vásárfia, szellemtelen / Vak eszköz, 
egy szóval : rab, a legaljasabb / Rab mindenrendü rab 
között. Mi más / A nő hazámban ! Ott az ifju hős / 
Imádja és tiszteli kedvesét. / Ott kérik, esdik a szerel-
met, és nem / erőszakon, pénzen veszik, miként itt.”

térey János (1970) A Nibelung-lakópark című ver-
ses drámatetralógiája az újabb magyar irodalom ki-
emelkedő alkotása, ma már stabil helye van a kánon-
ban. Műve, mítosz- és történelemkezelésre nézve, az 
izlandista-wagneriánus vonulathoz tartozik, de szöve-
géből kimutatható, hogy térey A Nibelung-éneket is 
jól ismeri. Ugyanakkor ő is a radikális motívumátér-
telmezők közé tartozik. Wagner zenedrámai tétjeit és 
a (Wagnertől függetlenül is tanulmányozott) régi iz-
landi források örökségét a későújkori fogyasztói tár-
sadalom katasztrofista víziójává alakítja. találóan írta 
Holmi-beli recenziójában Bodor Béla : „Ahogy Wagner 
Beethoventől veszi át az érzelmi telítettséget és Racine-
től figurái méretarányát, úgy térey Wagnertől tanulja 
a minimális cselekvés maximális relevanciájának elvét.”

Az utóélet, amelynek része az új magyar fordítás 
elkészülte és megjelenése, nyilván a  jövőben is foly-
tatódni fog.

Márton László (Budapest, 1959) : író, műfordító és esszé-
ista. Könyvei a Kalligramnál: M. L., a gyilkos (2012), A mi kis 
köztársaságunk (2014), Faust I-II. (műfordítás, 2015), Hamis 
tanú (2016), Walter von der Vogelweide: Összes versei 
(műfordítás, 2017), Két obeliszk (2018).

  


