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Harminckilencedik kaland
Gunther, Hagen és Kriemhild halála

A Nibelung-ének (részlet)

i sm e r e t l en   X i i .   s z á z ad i   n éme t   s z e r ző

2321 

Dietrich úr maga szedi össze    a fegyvereit.
Felölteni őket    Hildebrand magiszter segít.
Az erős férfi olyan erősen    siránkozott,
hogy belé az egész ház    visszhangozott.

2322 

De visszanyeri aztán    lelke hősi tüzét.
Felfegyverkezve érzi    ádáz harci dühét.
Egy pajzsot, jó erőset    magához odaránt.
Ketten fölkerekednek,    ő és magiszter Hildebránd.

2323 

Tronjei Hagen így szól:    „Ha kinyitjuk szemeinket,
látjuk, hogy Dietrich nagyúr jön.    Meg fog támadni minket,
amiért vitézeinek itt bent    lett akkora híja.
Álljunk neki a harcnak.    lássuk, kié lesz a díja.

2324 

Szerintem Veronai Dietrich    nagyúr nem képzeli,
hogy ellenünk elég ijesztő    és eléggé erőteli,
mégis bosszút akar állni    rajtunk minden áron”
– szól Hagen. – „Támadását    felkészülve várom.”

2325 

ezt a szót hallja Dietrich,    és Hildebrand is hallja.
Dietrich odamegy, ahol a két hőst    látja és tapasztalja,
a csarnok előtt kint,    magukat falnak düllesztve.
Ő pedig megáll előttük,    jó pajzsát leeresztve.

2326 

Nagy bánattól lesújtva,    szól Dietrich idelent:
„Gunther, hatalmas király úr,    engem, az idegent,
miért, hogy ennyire bántasz?    Ellened mit vétettem?
Vigaszomtól megfosztva élek,    bánattól eltemetetten.
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2327 

Azt hitted, nem elég nagy    az a nagy veszteség,
hogy a kardotok által    Rüdigert érte a vég?
Most még vitézeimet is mind    tőlem elirigyelted?
Én ilyet nem cselekedtem    veled, ha megfigyelted.

2328 

Vagy gondolj önmagadra    és veszteségeidre,
hogy barátaid odavesztek,    de a harc folyik egyre!
Vajon téged, jó leventét    mindez nem keserít?
Ó jaj, Rüdiger halála    engem leterít!

2329 

Férfit ezen a világon    ilyen sérelem még nem ért.
Nekem nagy bajt okoztál,    és magadnak is, ugyanezért.
Barátom, aki volt, mind    kardjaitoktól megölve.
Sohasem heverhetem ki,    hogy rokonságom eltörölve!”

2330 

„Ez nem a mi hibánk volt”    – Hagen ilyen szót hajít. –
„Idejöttek ehhez a házhoz    a te vitézeid,
seregestül, fenyegetően    állig felfegyverezve.
Félek, hogy hamis híradással    meg vagy tévesztve.”

2331 

„Mit higgyek ezek után még?    Hildebrand mondta, ím,
hogy annyit kértek tőletek csak    Amelungi-vitézeim,
adjátok ki Rüdiger holt-    testét a teremből.
De csúfos szavaitokra    kifogytak a türelemből.”

2332 

Szólt a Rajna királya:    „Azt hitték, vihetik
Rüdigert a teremből.    Megtiltottam nekik.
Nem őket sértettem ezzel.    Történt ez Attila miatt.
Majd Wofhart, velünk szembeszállva,    ezért szitkokra fakadt.”

2333 

Így szól Verona hőse:    „Legyen hát, ha muszáj.
Neveltetésed által,    nemes Gunther király,
adj elégtételt a kárért,    amelyet okoztál nekem.
Így becsületedet, bátor levente,    mindig elismerem.

2334 

Adjátok, te és a szolgád    túszul magatokat!
Fogok rátok vigyázni    – vegyétek szavamat –,
hogy a hunoknál lehetőleg    bántódásotok ne essék.
Arra fogok törekedni,    hogy jószándékom kitessék.”

2335 

„Ettől az Isten óvjon!”    – Hagen ráfeleli. –
„Olyan nincs, hogy két levente    a fegyvert előtted leteszi,
ha forgathatja is még,    és megvívhat veled,
és szabad emberként legyőzhet    bármely ellenfelet.”

2336 

„Ne mondjatok nemet!” – szól    Dietrich fejedelem. –
„Gunther és Hagen: olyan kárt    okoztatok nekem,
úgy bebeborítottátok a gyászba    szívemet, lelkemet,
hogy vigasztaljatok meg!    Mentség csak ez lehet!



40

2337 

A szavamat adom rá,    és a kezemet adom,
hogy nektek a hazaúton    leszek jó oltalom.
Titeket hazaviszlek,    vagy holtan elfeküdjek!
A ti jóvoltatokból    mostani gyászt feledjek!”

2338 

Feleli Hagen erre:    „Ezt verd ki a fejedből!
Soha rólunk ne mondják,    vitéz fegyveresekről,
hogy magunkat megadtuk,    és bátorságunk eddig tartott.
Nem látok melletted senki mást, mint    az egy szem Hildebrandot!”

2339 

Szól Hidebrand magiszter:    „Az Istenért, Hagen uram!
Ha valakinek szavában    békeajánlat a futam,
úgy még jöhet olyan perc,    amikor elfogadnád örömest!
Uramtól méltányos ajánlat    szól hozzád: el ne vesd!”

2340 

„Hajlanék” – Hagen így szól –    „méltányos békekötésre,
de nem ám a teremből    olyan gyáva menekülésre,
mint amit magad elkövettél,    magiszter Hildebrand.
Nem hittem rólad, hogy megfutamíthat    a fegyveres kaland!”

2341 

Szól Hildebrand: „Ezt rovod fel?    Nekem? Hogyhogy? Te éppen?
Hát ki üldögélt a pajzsán    a Wasgenstein tövében,
miközben Spanyolhoni Walther    megölte barátaidat?
Tanúskodik ellened eléggé    sok terhelő adat!”

2342 

Erre Dietrich nagyúr szól:    „Hősökhöz nem illő,
ha egymással úgy pörölnek,    mint két öreg, irigy nő.
Megtiltom, Hildebrand, hogy    egy szót is szólj ezentúl!
Nekem, külföldi lovagnak,    szívemben nagy keserv dúl.

2343 

Hadd halljam” – mondja Dietrich –,    „nosza, Hagen lovag,
amiket váltottatok ti ketten,    mik azok a szavak?
Mit mondtatok, amikor engem    láttatok fegyveresen?
Nemde, hogy harcban legyőzni    akartok, egyenesen?”

2344 

„Akarjuk, nem is tagadjuk”    – Hagen lovag így felel –,
„hogy kardunk erős csapással    borítson téged el!
Az se baj, ha a Nibelungok    kardja beletörik!
Dühös vagyok, hogy a két jó leventét    túsznak követelik!”

2345 

Ebből Dietrich megérti,    hogy Hagen milyen gonosz.
A harcedzett lovag most    pajzsot mozgásba hoz.
Hű, de gyorsan leugrik    hozzá Hagen a lépcsőről!
Dietrichen a Nibelungok    jó kardja, hű, de csörömpöl!

2346 

Tisztában van vele Dietrich,    hogy a dühtől megveszett
ez a szörnyen bátor ember.    Eleinte védekezett
Verona kapitánya,    mert iszonyú minden csapás,
amelyet Hagen oszt ki,    a harcos, a csicsás.
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2347 

A Balmungtól is hű, de fél, mert    az a kard szörnyű erős.
Mégis, néha-néha csellel    visszavág Dietrich, a hős.
Úgyhogy övé a harcban    a győzelem Hagen fölött.
Rajta hosszú és igen mély    sebet ütött.

2348 

Gondolja Dietrich: „A harctól    kimerült benned a lélek.
Nem lenne nagy dicsőség,    ha most megölnélek.
Az viszont hősi tettnek    nem volna csekély,
ha túszul ejtenélek.”    Ezzel jár némi veszély.

2349 

elhullajtja a pajzsát.    ereje óriási nagy.
Hagent karjába szorítja.    Neki lélegzetet se hagy.
Így térdre kényszeríti    őt a hős, a merész.
A nemes Guntherben ettől    dühöng a szív és az ész.

2350 

Hagent megkötözte Dietrich,    és odavezette,
ahol volt a nemes királynő,    és neki átengedte
a legbátrabb leventét,    aki forgatott valaha kardot.
Sok bánat után a királynő    végre víg napot tartott.

2351 

Attila neje az örömtől    a lovag előtt meghajol:
„Légy boldog örökre, és a szíved    magát érezze jól!
Fordítottad örömre    minden bánatomat!
Hálás leszek neked, amíg csak    a halál a földbe nem nyomat!”

2352 

Feleli Dietrich nagyúr, hogy:    „Hagyd meg az életét,
nemes szívű királynő!    Személye legyen letét,
hogy jóváteszi mindazt,    amivel sorsodat zúzta össze.
Ne legyen hátránya abból,    hogy itt áll előtted megkötözve!”

2353 

Hagent a királynő    tömlöcbe vetette,
ahol elzárva hevert, és    senki kutyába se vette.
Gunther, a nemes király úr    bömböl tele torokból:
„Hol marad Verona hőse?    Haragszom rá számos okból!”

2354 

Már jön is vele szembe    Dietrich uraság.
Gunther nagyerejű hős,    ha egyszer odavág.
Nem is várat magára.    A csarnok elé kirohan.
Összecsattan a két kard    iszonyú hangosan.

2355 

Dietrich, igaz ugyan, hogy    harcban dicséretes,
viszont Gunther fölöttébb    dühös és rettenetes,
mert a történtek után már    halálos ellensége.
Mondják: csoda, hogy Dietrich úrnak    ott helyben nem lett vége.

2356 

Sok volt mindkettejükben    az erő és az izom.
Zengett a kardcsattogástól    torony és csarnok bizony.
Lesújtanak a karddal    a sisakra, a remekre.
Gunther csodálatosan küzd,    harci dühtől remegve.
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2357 

Mégis a Veronai győzött,    ahogy Hagent is legyőzte.
Csak úgy ömlött a friss vér    a páncél ízei közte,
a sebből, amelyet a kardja    metsző élével Dietrich ütött.
Pedig Gunther védekezése    bátran és példásan működött.

2358 

A királyt megkötözték    Dietrich úr kezei,
bár egy király a fogság    szégyenét nem jól kezeli.
Gondolta: ha szabadon maradna    a király és a vitéze,
az halált jelentene, akit csak    meglátnak, arra nézve.

2359 

Veronai Dietrich    Gunthert odvezette,
ahol volt a királynő,    és neki átengedte.
Kriemhild nagy bánatának    ezzel végét vetette.
„Burgundi Gunther, hogy itt vagy,    örülök annak felette!”

2360 

Szól Gunther: „Meghajolnék    előtted, hugicám,
ha üdvözlő szavadban    a kedvességet hallanám.
De tudom, nemes királynő:    annyira haragszol ránk,
mintha Hagen és én    méltók csak hitvány üdvözlésre volnánk.”

2361 

Szól Veronai Dietrich:    „Király úr nemes neje!
Nem hajolt még túsz-igába    olyen jeles lovagok feje,
mint e kettő, aki kezemből,    úrnőm, kezedbe tért.
Mármost a jövevények    életét kíméld meg a kedvemért!”

2362 

Ezt megígéri Kriemhild.    Dietrich úr síró szemekkel
magára hagyja a két hőst.    Sejti, hogy veszniük kell.
Attila neje később    bosszút áll könyörtelenül.
Kioltja mind a két hős    életét rövid időn belül.

2363 

Két zárka, különálló    a két férfi lakása,
hogy kettejük egymást    egy pillanatig se lássa,
mígnem Kriemhild a bátyja fejét majd    Hagen elé veti.
Így a bosszúja teljes    mértékét elnyeri.

2364 

Odamegy a királynő,    ahol Hagen van bezárva.
Így szól hozzá, haragját    a hős elébe tárva:
„Ha nekem visszaadnád,    amit tőlem elvettél,
akkor Burgundiába    élve visszamehetnél.”

2365 

Szól Hagen, a sötét hős:    „Kérésed rólam lepattan.
Tudd meg, nemes királynő,    hogy esküvel fogadtam,
hogy soha senkinek sem    mutatom meg, hol a kincs,
míg három király uramból    mindhárom meghalva nincs.”

2366 

„Ezt fogom végbevinni!”    – szól a király neje.
Parancsolja, hogy véget érjen    bátyja szép élete.
Gunther fejét lecsapják.    Kriemhild viszi oda,
hajánál fogva, Hagen elébe.    Annak ez nagy bánata.
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2367 

Amikor a gyászba borult hős    meglátja ura fejét,
Kriemhildhez intézve, száját    elhagyja ilyen beszéd:
„Így tehát végbevitted,    ami akaratod volt,
ezért az lesz a sorsod,    amit szándékom gondolt.

2368 

Most hát a Burgundi házból    a nemes királynak vége,
Gernotnak vége szintúgy,    és nem él az ifjú Giselhér se.
Hogy a kincs hol van, azt már    csak Isten tudja és én.
Te nőstény ördög, előled    rejtve marad a Rajna mélyén!”

2369 

Szól Kriemhild: „Ha már a kinccsel    ilyen galádul becsaptál,
Siegfried kardja enyém lesz.    Itt ravaszságod mit se használ.
Ezt hordta a szerelmem,    amikor láttam utoljára.
Őt elvesztettem miattad!    Ez szívem örök nagy kára.”

2370 

Kivonja hüvelyéből a kardot.    Hagen mit sem tehet.
Gondolja Kriemhild: a hőstől    most elveszi az életet.
Magasba emeli a kardot.    Hagen fejét leüti.
Ezt döbbenten látja Attila.    Szemét a földre süti.

2371 

„Bassza meg!” – így a király úr. –    „Halálba szalasszon
egy ilyen nagyszerű hőst    kardéllel holmi asszony?
Hőst, aki legkiválóbb    a valaha is harcba menőkből?
Igaz, nekem gyűlöletes volt,    most lelkem mégis meghőköl.”

2372 

Szól Hildebrand, a vénség:    „Ez a nő csak ne örüljön,
hogy meg merészelte ölni!    Nekem akármibe kerüljön,
és igaz ugyan, hogy engem    majdnem darabokra vágott,
mégis megbosszulom azt, hogy    életből halálba hágott.”

2373 

Hildebrand ádáz haraggal    Kriemhildnek nekiugrik.
Nagy erővel lendíti kardját    a nyakcsigolyacsúcsig.
A nő halálfélelemben.    A vas beléhasít.
Mit használ neki az, hogy    felsikolt és visít?

2374 

Mind nekiesnek Hildebrandnak.    Halált érdemlő agg!
Aki volt a nemes királynő,    most csupa szétvágott, vérző tag.
Dietrich és Attila király úr    sírni kezd.
A rokonok és a szolgák    siratják ugyanezt.

2375 

A nagy-nagy dicsőség    holtan feküszik.
Mindenki siralomba    és nyomorúságba esik.
Tömeges pusztulás lett    a királyi vigasság,
ahogy a szerelemnek    vége is keserű igazság.

2376 

Hogy utóbb ott még mi történt,    azt el nem mondhatom.
Úrinőknek, lovagoknak    siratni bőven volt alkalom.
A nemes szolganépnek    is látszott gyászvonulása.
Történetemnek itt a vége.    Ez A NIBELUNGOK ROMLÁSA.
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2321
maga szedi össze: nincs fegyverhordozója, minden vi-
tézét elveszítette.

2323
itt bent, „hi”: a nagyteremben, ahol zajlott az előző ka-
landban olvasható tömeghalál.

2326
idelent: a nagyterembe vezető lépcső alján.
vigaszomtól megfosztva: Dietrich kíséretéről van szó, 
amely elesett a burgundok elleni összecsapásban. Köl-
tői gondolat: a nagyúrnak a lovagjai nemcsak harcerőt, 
hanem reményt és vigaszt („trost”) is jelentettek.

2331 és 2332
Dietrich is, Gunther is elmondja a maga verzióját az 
összecsapás kirobbanásáról. Sem ez, sem az nem egye-
zik teljesen az előző kalandban olvasható, jóval részle-
tesebb szerzői változattal.

2334
túsz, „gisel”: Dietrich nagylelkű ajánlatot tesz. Ha 
Gunther és Hagen megadnák magukat, ő nem harcol-
hatna ellenük, viszont megvédhetné őket Kriemhild 
bosszújától. Hagen ezt utasítja vissza. Ámbár a  „so 
ich aller beste kan”, magyarul „lehetőleg” fordulat ar-
ra utal, hogy Dietrich sem teljesen biztos benne, tény-
leg meg tudja-e őket védeni. (Mint rövidesen látni fog-
ja az olvasó: nem.)

2336
vigasztaljatok meg, „welt ir mich ergetzen”: Dietrich 
nemcsak a menekvést kínálja fel Guntheréknek, hanem 
a szolgálatait is azáltal, hogy hazakíséri őket Wormsba. 
Mintha meg akarna szökni Attila udvarából, ahol ő már 
sok jóra nemigen számíthat.

2340
gyáva menekülés: Hagen azzal a nyilvánvaló szándék-
kal sértegeti Hildebrandot, hogy elvegye a kedvét a to-
vábbi békeajánlatoktól.

2341
a Wasgenstein tövében: utalás a Waltharius-eposz egyik 
epizódjára, amelyben Hildebrand nem hajlandó harc-
ba szállni az általa igen szeretett Walther ellen. Máskép-
pen fogalmazva: a mű utolsó kalandjában Hildebrand 
és Hagen közösen olvassák újra a fiatalkorukban játszó-
dó Waltharius-eposzt. Megint másként szólva: a friss 
hullák mellett dőlnek (szekrény még nem lévén) a ru-
hásládából a csontvázak.

2346
csicsás: nem kevéssé groteszk, hogy a Szerző előbb azt 
állítja Hagenről, hogy „vil grimmes muotes” (ez itt 
nem annyira „ádáz”, inkább „galád” vagy „gonosz”), 
majd pedig mindjárt azt is mondja róla, hogy „vil 
zierlich”. Ezt csak durva stílustörés érzékeltetheti.

J E G y Z E T E K

A végkifejlet során a Szerző még egyszer, utoljára megmutatja, milyen nagy író. Kriemhild, kis-
sé kétértelműen, azt követeli a foglyul esett Hagentől, hogy adja vissza neki azt, amit elvett tőle. 
Márpedig Hagen egyrészt Siegfriedtől fosztotta meg Kriemhildet – de hát józan ésszel Kriemhild 
sem gondolhatja, hogy a huszonhárom kalanddal korábban meggyilkolt férfit visszakaphatná. Ma-
rad a másik lehetőség, a Nibelungok kincse. Hagen úgy is értelmezi a kívánságot, mintha az asz-
szony a kincset követelné vissza.

És tényleg, most már a kincsről van szó.
Ez pedig az értékelési szintek gyors és radikális átrendeződését, a tragédia beteljesedését jelen-

ti. Megmutatja Kriemhild teljes gyarlóságát és nyomorúságát. Mert hát mire is volna jó neki az 
a kincs? Földi vagyona éppen elég van. Osztogatnia, bőkezűségét fitogtatnia volna miből, ha akar-
na, és ha még volna kinek. De tételezzük fel, hogy a kincs magasabb rendű javakat foglal magá-
ba: életerőt, varázshatalmat, boldogságot, ilyesmit. Ezekre is mi szüksége van már? Élete értelme 
– a bosszú – célba jutott, és ezzel megsemmisítette önmagát. Annyi marad neki, „daz si groezlichen 
schre”, azaz, hogy szerfölött visítson, miközben Hildebrand darabokra vágja.

És ezzel le is zárul a történet.
Hirtelen és kegyetlen a lezárás gyorsasága. Nem érdemes töprengenünk rajta, mi történik az 

életben maradt szereplőkkel, Attilával és Dietrichhel, vagy miképpen alakul a Wormsban maradt 
burgundok és az Attilát szolgáló hunok sorsa. A Nibelungok romlása, illetve a romlás bekövet-
keztének kimondása után ebben az írói világban nincs tovább.
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2348
túsz: ismét a „gisel” szó. Dietrich az egyetlen szerep-
lő az egész műben, aki a legyőzött ellenfelet életben 
hagyja. Kérdés: ha tényleg fontos neki, hogy Hagen 
és Gunther életben maradjon, akkor miért szolgáltat-
ja ki őket Kriemhildnek? Tisztában van Kriemhild sö-
tét szándékaival, elvégre ő nevezte a királynőt nőstény 
ördögnek („valendinne”) a 1745. strófában. Ezt a mi-
nősítést Hagentől is hallhatjuk rövidesen.

2353
tömlöc: az „ungemach” szó a „gemach”, azaz „kényel-
mes helyiség” ellentéte. Egy kényelmetlen helyiség, 
ahol elzárva tartják a foglyot.
elzárva hevert: a fekvő helyzet arra utal, hogy Hagen 
továbbra is meg van kötözve. Ettől függetlenül biztos-
ra vehetjük, hogy nem a lovagokat megillető úgyneve-
zett „tisztességes fogság” jutott neki.

2355
mondják: a Szerző hivatkozása egy (talán fiktív) for-
rásra vagy szóbeli közlésre.

2356
az erő és az izom, „ir ellen und ir sterke”: jellegzetes 
duplázó szóalakzat.

2358
gondolta: az alany Dietrich.

2359
Burgundi Gunther, „Gunther uzer Burgonden lant”: 
Kriemhild idegennek járó megszólító formulát hasz-
nál. Erre reagál Gunther a gunyoros „hugicám” („vil 
liebiu swester min”) fordulattal.

2364
harag: azt hihetnénk, hogy Kriemhild ajánlata békü-
lékeny. De nem, a Szerző szerint a nő „rehte fientliche” 
beszél.

2374
csupa szétvágott, vérző tag: vagyis Hagen nem egyetlen 
kardcsapással ölte meg Kriemhildet, hanem darabok-
ra vagdalta, mire megfékezték. Miért is hagytak erre 
időt neki a körülötte állók, köztük Attila és Dietrich?

2375
nagy-nagy dicsőség, „vil michel ere”: nemcsak a holt-
testekről van szó, hanem a burgundok hírnevének el-
enyészéséről is.

2376
a Nibelungok romlása, „der Nibelunge not”: így fe-
jeződik be a  jelen fordítás alapjául szolgáló „B” vál-
tozat, vagyis a  Sankt Gallen-i kézirat. A  „C” válto-
zat, azaz a  donaueschingeni-karlsruhei kézirat befe-
jezése ettől eltér. Ennek nemcsak tartalmi jelentősége 
van, hanem azt is érdemes tudni, hogy innen nyerte 
a  mű a  manapság használatos címét. A  „C” válto-
zat utolsó sora középfelnémetül: „hie hat daz maere 
ein ende: daz ist der Nibelinge liet”. Az eredeti „der 
Nibelunge liet” nem egészen azonos a  mai német 
„das Nibelungenlied”-del, nem is a mű egészét jelen-
ti, hanem a Nibelungok, azaz burgundok vesztét si-
rató gyászéneket, de mai formája a mű címeként tel-
jes polgárjogot nyert.

A „C” változat utolsó két strófája magyar fordítás-
ban így hangzik:
[C2439
Hogy utóbb ott még mi történt,    azt el nem mondhatom.
Keresztények és pogányok    sírtak mind nagyon.
A nők és a szolgák    és sok lány, csodaszép.
Elesett összes barátját    keservesen siratta mind a nép.

C2240
Többet már nem mesélek    arról, hogy milyen nagy a kár.
A harcba vonult vitézek    feküsznek halva már.
Láttuk, hogyan kezdték a dolgot,    elébe vágva hunok 
 [ végének.
Történetem itt befejeződik.    Ez A NIBELUNG-ÉNEK.]

Fordította és a jegyzeteket írta Márton László


