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T udtuk, hiszen korábban is mondták már, hogy 
Tőzsér Árpád irodalmunk egyik gyéren művelt 
poétikai irályának, a filozofikus költészetnek 

a művelője. S  lám, tavaly megjelent, Lélekvándor cí-
mű karcsú verskötete is ezt látszik igazolni. S mivel 
már a korábbi évek Tőzsér Árpád-i verselése is követ-
te ezt a szcénát, nagyon nagy meglepetés nem érhette 
az olvasót. S mégis, mind az eddigieket illetően, mind 
a poétikai és elemzői irályok viszonyában találhat el-
mozdulásokat a figyelmes szem.

A kötet három ciklusból áll. Az első, követve a már 
bevett tőzséri hagyományokat, megidézi az ókori iro-
dalmi és filozófiai előzményeket, mintegy ezekbe fog-
lalva, ezekbe szőve bele a későbbi korok és a jelen ér-
zületeit, a második az ajánlások, az elődök előtti főhaj-
tások ciklusa, míg a harmadik a jelenkor témavilágát 
olykor bizarr extremitásokkal aktualizáló fejezet. A kö-
tet tekintélyes kulturális ismeretanyagot görget, amely 
főleg a latinitás köréből tételez fel átlagon felüli isme-
reteket, amivel időnként próbára is teszi a hétköznapi 
olvasót. Ez olykor elnehezíti a befogadást, s bár szer-
zőnk kitűnően fűzi össze, ötvözi szerves, egyetlen vers-
testté a különböző korok megidézett értelmi, érzelmi, 
hangulati és látványi elemeit, az olvasó néhol még-
is tanácstalanul áll a fel-felbukkanó fehér foltok előtt.

Szembesülnie azonban elsősorban azzal a  világlá-
tással kell, ami ezt a  fajta, jó ideje már filozofikus-
nak elkönyvelt, és tudatosan ilyenként művelt költé-
szetet jellemzi. S ami a költő virtuális irodalomtörté-
nete szerint lélekvándorlása első lépéseiként Pozsony-
ban, 1958-ban, egy szürreálisan vörös borítójú, a Mai 
francia költők című antológiával való találkozással kez-

dődött. René Charral és André Bretonnal. S minder-
re visszaemlékezve idézi: „Vittem kiváltságom a jelen 
sorson át / A soknyílású azúr felé, gránit különszaka-
dásba”, és: „Asszonyom háta fölfelé menekülő madár” 
(Vörös és fekete, 35). Majd felteszi a kérdést, „a Rette-
netes Joszif halála után megroggyant létező szocializ-
mus”, s a „Novotny-féle restauráció” idején „a szocialis-
ta realizmus aszálya után a modern magyar költé- / szet 
vajon nem az egykori, szürreálisan vörös francia vers-
gyűjteménnyel / kezdődött-e?” (36). Nos, tegyük hoz-
zá, hogy nem. Gondoljunk csak a modernitás magyar 
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szereplőire, Petőfitől, Adyn át József Attiláig, s tovább, 
ám a kérdés mégis jól exponált, hiszen a jelzett rövid, 
a sült-realizmus néhány évét követő időszakban köl-
tészetünkben a hidat képező Illyés Gyulán vagy Szabó 
Lőrincen s persze mások munkásságán túl Nagy Lász-
ló, Juhász Ferenc induló poézisével egy új korszak, az 
újrakezdés korszaka kezdődik. Amit pedig a mai köl-
tészettörténeti szakaszolás szerint nagyjából a  ’70-es 
évek végétől kibontakozó posztmodern stíl vált fel.

Innen nézve a Lélekvándor az elmúlt hetven év tör-
ténelmi, irodalomtörténeti fejleményeinek a szerző ál-
tal megélt, egyéni világlátású, filozofikus lírába foglalt, 
megverselt magántörténete. Aminek ha a kezdetektől 
(1935-öt írunk) máig tartó ívére pillantunk, láthatjuk, 
hogy a változások jelzett szakaszait Tőzsér Árpád köl-
tészete is leképezi, noha jelen kötete szerzőnket már 
egyértelműen a  szöveglíra megállapodott költőjének 
mutatja. Csak egy fél gondolat erejéig, hiszen virtuá-
lis magán-irodalomtörténetében szerzőnk is megemlí-
ti: kezdeti verselésén mind faluja, Gömörpéterfala ősi 
önkényrendszere, mind a korszak társadalmi önkény-
rendszere – „Tudta, hogy tulajdonképpen visszaél a ci- 
/ vilizációs korrektség s a jóízlés szabályaival, de úgy 
gondolta, neki, aki / nem csak jó kádervéleménye ked-
véért írta, hogy szegény szülőktől szár- / mazik, ennyi fór 
alanyi jogon jár” –, nyomot hagyott (35). Ám ment-
ségéül szólva, avagy éppen önbeteljesítő tehetségének 
köszönhetően esztétikáját sohasem a körülményekhez, 

„hanem saját kedvenc íróihoz szabta”.
Tőzsér Árpádot versei kitűnő történetmesélőnek mu-

tatják. Bár a történetmesélés erénye egy másik múzsa 
lantját dicséri, a metaforikusság jegyeit elhagyó, s fo-
kozottan a  retorikai epikusság eszközeivel élő lírai-
ság tőzséri szövegváltozatai azért megőriztek még any-
nyit a szépség ideáját érzékeltető nyelvi technikákból, 
hogy e munkákat jó szívvel versekként olvassuk. Idea 
és technika dilemmáját azonban szerzőnk is érzékeli: 

„a vers (a prózavers is!) / semmit sem visel olyan ne-
hezen, mint a direkt jelentéseket”, olvassuk Héphaisz-
tosz háza című versében (58). S Tőzsér Árpád verse-
lésére mindez fokozottan igaz, hiszen az ő verseinek 
a líraiság és az epikusság viszonyából adódó feszültsé-
gek mellett még a líraiság és a filozofikusság viszonyá-
ból adódó feszültségeket is el kell viselniük. Mindezt 
tovább is finomíthatnánk, az itt adódó dilemmákból 
most csak a  lírai nyelv és a filozófiai tartalom viszo-
nyára derítünk egy pillantásnyi fényt. A magyar mo-
dernitás kiválóságai közül említettünk néhányat fen-
tebb (s a franciák közül kettőt), akiknek a munkássá-
gában a lírai nyelv különössége és a filozófiai tartalom 
poézisük eredetiségét eredményező módon ötvöződött 
és harmonizált egymással. Azonban a lírafejlődésnek 
ez az unikalitást preferáló útja a ’70-es évektől datál-
hatóan megszakad, s a korábbi lírai nyelvhasználato-
kat inkább az elbeszélő, a patetikussal szemben ironi-

kus jellegű, mondhatnánk, piacképesebb, szövegszerű 
nyelv váltotta fel. Mindezek következményeként rész-
ben elszegényedett a lírai megszólalás, részben pedig 
a vállalható filozófiai tartalmak helyett a misztikus, az 
individuális, a spekulációs érzülettel rokon témák vál-
tak poétikai tartalmakká.

A  Lélekvándor versanyagán is tapasztalhatjuk ezt 
a hatást. Ahogy Petőfinél a  forradalmi attitűd, Ady-
nál a magyarság kérdései vagy József Attila esetében 
az osztálytudat megnyilvánulásai hordozzák költésze-
tük tartalmi és nyelvi unikalitásának összhangját, úgy 
ezek mindössze elszórt részleteivel találkozhatunk Tő-
zsér Árpád jelen kötetének nyelvi és tartalmi variáció-
iban. Bár Tőzsér Árpád több ízben is figyelemre mél-
tón kísérli meg, hogy a kor emberének esendő egzisz-
tenciális helyzetét bemutassa mégis, fikciós ábrázolá-
saiban hőse(i) nyelvi, nemzeti vagy osztályérintettsé-
gének egzisztencialista horizontján alig lép túl. Ahogy 
azt pl. az Üvöltés című verse is mutatja: „Csoda-e, ha 
2004-ben, amikor […] munka nélkül maradtam […] 
három napig üvöltöttem, mint Ginsberg, az angya-
li beatnik” (46). Bár versének szociális érzékenységű 
modalitása mindenképp méltánylandó, költői karak-
tere ezúttal is inkább a távoli korok jelentéstartalmait 
egyetlen aktuális poétikai korpusszá összefűzni képes 
erényével tűnik ki. „Hogyha Esterházy Péter az egy-
kori / aulikus főúri hadakat nevezte en bloc édesapjá-
nak, az én édesapám / Héphaisztosz bányászai voltak, 
s ötezer évvel később, / Salgótarjánban közéjük löve-
tett Biszku” (Uo.). Persze az olvasóra bízva, hogy az 
időmozaikok remekül összefűzött értelmi/érzelmi-jel-
hordozó töredékeiből a befogadó milyen aktuális tar-
talmú és irányultságú esztétikai és ideológiai jelfát rak 
össze. Avagy itt akár már a maga működésében meg-
nyilvánuló poszthumán technikára csodálkozhatunk rá?

Bevallom, kötetében számomra a  témájukban 
hagyományközeli opusok kedvesebbek voltak. Mint 
például az első ciklus darabjai, a három Iuvenalis vers, 
vagy a Hadriánus falánál, a Világ-advent, a Deborah stb. 
A különböző korok szelleme és lelke ezekben látványos 
egységre leltek. „Sátán-logosz szállt Évába, mikor / a Kí-
gyó a nőt virágai közt / meglátta és rontást súgott fü-
lébe: / önmagát mintázva beszélt iszonyról, / mit úgy-
mond Isten érez, hallatán / a »hatalommegosztásnak«, 
s ezért / rejti a Rossz és a Törvény tudását / gyümölcs-
be, s tiltja mindentől, mi él” (Deborah, 20), olvashat-
juk sorait a hatalommegosztás és isten viszonyára kü-
lönös figyelemmel. Majd a következő strófában: „Az 
Atya úgy adott, hogy nem adott, / mert a nem ismert 
jó nem a miénk” (21). Ahol is az ismeretelméleti érte-
lemben vett nem ismert, a kardinális értelmű nyelv-lo-
gosz poézisbe foglalt, telitalálatos megfogalmazásával 
találkozunk. A versben megjelenik a politikum, a szo-
ciológia és az erkölcs is. A vak Milton Elveszett Para-
dicsomát diktálja lányának, mikor csengetnek, s a köl-
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tő „a hangból / George Monckra, Cromwell egykori 
lángkardú / tábornokára, a későbbi árulóra” ismer, aki 
II. Károly ajánlatával érkezik, hogy „királyi címét köl-
tő-tekintélyeddel […] verseddel erősítsd”. A költő vá-
lasza: „Nincs barátom az árulók között”. „De apám – 
szólal meg Deborah – kályhánk hideg […] éléskam-
ránk üres”. Majd Deborah, midőn kikíséri a herceget 

„úgy érzi, valami gonosz / erővel került bűnös viszony-
ba, akár az ismert / darabban a friss-özvegy Anna a fér-
jét megölő / Richardhoz”. Íme, esztétika és etika, ak-
tuális politika és szociális utalások, klasszicizáló nyelv, 
a Bibliától máig szálazott, friss csokorba kötött törté-
netszivárvány. Tőzséri remeklés.

S egy másik, melyből, ha bújtatva is, de a számom-
ra kedves nemzettematikát olvastam ki. „1913-ban, 
Párizsban már november 3-án leesett a  hó”, indul 
a XXXVI. fejezet című opus (27). Ám a „mi történe-
tünk […] 1914. május 4-én” kezdődik, amikor Mau-
rice d’Esparvieu „már rég a Római utcai albérletében 
lakik, s most éppen / egyedül van, az aznapi Figarót 
olvassa […] s  ki- / tekintve megrökönyödve tapasz-

talja, hogy havazik”. „Filozófunk úgy érzi […] a  ta-
valyi havazás közvetlen folytatását látja, hogy eltévedt 
az időben […] s hogy a magánvalók fellázadtak a lát-
szataik ellen”. S ez így együtt „annyira irreális, hogy 
már reális. Mint Párizs száz évvel / ezelőtti eleste. Na-
póleon elbai »partra szállása«” idején (28). S Maurice 
szinte már hallja a Fővezér szavait: „a legyőzött Isten-
ből Sátán lesz, a győztes Sátánból Isten”. Akikkel per-
sze „párbajt is lehet vívni”, gondolja Maurice. De „ho-
gyan párbajozzon [ő] a Fekete Kéz nevű szerb fantom-
mal”. A vers zárlatában ez áll: „S a napóleoni háborúk 
századik évfordulóján / mindez új, kozmikus vészeket 
jósol”. A XX. század első világháborúját lezáró Párizs 
környéki békék századik évfordulóján pedig nyugta-
lan szívvel megborzong a mai olvasó.   

Bereti Gábor (Miskolc, 1948) : író, költő, kritikus. Legutóbbi 
kötetei: Titkolt múlt – tiltott jövő (versek, 2015); Szó-függő-
híd (kritikák, L’Harmattan Kiadó, 2018).
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A NIBELUNGOK 
KINCSE ÚJRA MAGYARUL

A	Nibelung-ének
ford. Márton László
Kalligram, 2020

A ligha találni prototipikusabb középkori 
szöveget a  13. századi Nibelung-éneknél 
(Nibelungenlied), amennyiben szem előtt 

tartjuk, hogy ezekben a szövegekben a keresztény és 
az antik világ jegyei mellett egy harmadik kultúrkör 
hagyományrétegei találnak utat az olvasóhoz: az egy-
kori nyugati barbár népeké. Ezek ráadásul nem egy-
szerűen utat találnak, hanem elemi erővel törnek fel-

színre – figyelmeztetve arra, hogy európai kultúránk 
komplexebb annál, minthogy azt egy, az antikvitás és 
a kereszténység alkotta Venn-diagramm metszetében 
lokalizálni tudnánk. (Hajlamosak vagyunk európai-
ságunknak csak e két fundamentumát kiemelni.) Ha 
már diagramm, akkor azt  – sok másik halmaz mel-
lett – a Krisztus utáni első századokban már itt élő és 
az ide betörő barbár kultúrák halmazával feltétlenül ki 
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kell egészítenünk. Mert nem úgy van az, hogy e bar-
bár kultúrák a szó szoros értelmében vett megsemmisí-
tő vereséget szenvedtek egyszer s mindenkorra néhány 
Rómából küldött püspökkel és az általuk képviselt ke-
reszténységgel szemben. Medievista kutatások egyetér-
tenek abban, hogy hosszú átmeneti időszakkal járha-
tott a krisztianizálódás, utána azonban e barbár népek 
kincsei – énekei, történetei, hősei és világképe – nem 
elhanyagolható mértékben hagyományozódtak tovább: 
a középkori szövegektől kezdve a romantika (zene)iro-
dalmán keresztül egészen a kortárs alkotásokig, ideért-
ve olyan mediális hordozókat is, mint a gyerekmesék, 
hangoskönyvek, filmek vagy akár a számítógépes játé-
kok. Csak olykor hajlamosak vagyunk megfeledkezni 
erről a kulturális örökségünkről…

Mindenesetre az említett kincsek egy igen ko-
rai, 13. századi, középfelnémet nyelven íródott to-
vábbörökítője a Nibelung-ének, mely Európának azt 
a  nagyon izgalmas átmeneti időszakát mutatja be  – 
sőt, koncepciózusan a  két részben (Siegfried halála, 
Kriemhild bosszúja) színre is viszi  – amikor egyszer-
re vannak jelen a  folyamatosan gyengülő pogány és 
az egyre erősödő keresztény világ szokásrendjei, így 
például egymást váltja a keresztény misézés és a po-
gány szertartás – ahogy arra a  szöveg is utalást tesz. 
Mindez ráadásul többek között olyan helyszínen tör-
ténik, mely térben ezen ellentétes világok ütközőpont-
ja, vagyis a középkori Magyarország nyugati felében, 
Attila udvarában.

A kulturális áthagyományozás folyamatából azon-
ban nemcsak az irodalmi, filmes, képzőművészeti, ze-
nei újragondolások veszik ki részüket, hanem a szöveg-
másolásokhoz hasonlóan – hisz a Nibelung-ének is ún. 
A, B és C kéziratban és megannyi töredékben maradt 
ránk – a fordítások is, melyek nem csupán a korokon, 
de a határokon átívelő kulturális transzfer elengedhe-
tetlen kellékei. A Nibelung-ének teljes szövege legutóbb 
1868-ben jelent meg Szász Károly filológiai akríbiát ki-
csit sem nélkülöző fordításában. Ezúttal Márton László 
magyar hangján szólal meg e középkori hősének csak-
nem kétezer-ötszáz strófája. A Kalligram Kiadó részé-
ről igencsak jó döntés volt Márton, aki a magyaror-
szági irodalmi fordítói piacon unikálisnak mondható 
a középkor német irodalmának (Sebastian Brant: A bo-
londok hajója; Gottfried von Strassburg: Tristan; Wal-
ther von der Vogelweide összes versei) és a német klasz-
szika darabjainak (Kleist-szövegek és legutóbb Goe-
the: Faust) magyarra ültetésével.

Az újrafordítás annál is inkább jelentős előrelé-
pés, ugyanis a Nibelung-ének mint szöveg a hazai iro-
dalmi kánon érdemtelenül marginalizálódott darabja. 
A közoktatás épphogy csak érinti, miközben a közép-
kor Magyarországán olyan ismert alakokat vonultat 
fel, mint Attila, Buda vagy Kriemhild. Nota bene: ez 
utóbbi, ugye, Ildikó lenne. Ő az, aki a legendák sze-

rint saját kezével gyilkolta meg Attilát. Noha a Szer-
ző – így, nagy Sz-szel, hisz kiléte a mai napig ismeret-
len – történetében a nagy hun király nem hal meg, az 
mégis elég rendesen elbánik vele. Jóllehet nem hagyja 
alakját csak úgy eltűnni, kiíródni a történetből, ahogy 
azt tette Brünhieldnél (a harcos nő e tragédiájára ma-
ga a fordító hívja fel figyelmünket), ugyanakkor egy 
rendkívül naiv, már-már bárgyú figuraként lépteti fel, 
akit a burgundok, ideértve feleségét, Kriemhildet is, 
teljesen hülyére vesznek: udvarát feldúlják, embereit 
és gyermekét megölik.

A közoktatás tehát nem igazán vesz tudomást e szö-
vegről, pedig tehetné, hisz a könyv lapjain – és ez kü-
lönösen igaz a mostani, olvasóbarát fordításra – egy 
magyar perspektívából is érdekes, a  fiatalabb gene-
rációk számára is izgalmas történet bontakozik ki 
bravúros elbeszélői és dramaturgiai fogások közepet-
te, mely történet a dialógusok eredményezte drámai 
módusznak köszönhetően egyáltalán nem olyan las-
san hömpölygő. Ugyanakkor tény, sokak számára is-
merős lehet középiskolai-egyetemi verstani ismerete-
ikből az ún. nibelungizált alexandrin hosszú, akár 16 
szótagot is számláló cezúrás sora, mely cezúrát a for-
dító ezúttal tipográfiailag is érzékeltetett szövegében.

A szöveg háttérbe szorulásához az is hozzátartozik, 
hogy az sajnos még az egyetemi germanisztikaoktatásnak 
sem feltétlenül mindenhol képezi törzsanyagát. Félreér-
tés ne essék: természetesen ott cseng az ember fülében 
Wagner négy operából álló ciklusa, A Nibelung gyűrűje 
(Der Ring des Nibelungen), ahogy tudjuk, hogy Arany 
János be nem fejezett Csaba-trilógiája is igencsak merít 
a Nibelung-narratívából, és felsejlik előttünk a közel-
múltból Térey János Nibelung-lakóparkja is. Mégis any-
nyira kevesen ismerhetik és olvashatták a forrásszöve-
get, hogy az pótlásért kiált. Erre kínál most jó alkalmat 
Márton László kitűnő fordítása, melynél már csak utó-
szava és fordítói megjegyzései izgalmasabbak (sőt, szó-
rakoztatóak), melyek biztos fogódzóként kísérik végig 
az olvasót mind a körülbelül ötszáznyolcvan oldalon.

Nemcsak az olvasásban, hanem a szöveg és a fordí-
tás kritikai megítélésében is nagy segítségünkre lehet-
nek ezek a fogódzók: így nő meg egy a kritikában a szö-
veg paratextusainak relevanciája. Érthető is, hisz óriási 
a Nibelung-ének tudományos diskurzusa. A régi né-
met irodalmi kutatások egyik, ha nem a legelőkelőbb 
helyét foglalja el, amit egyben a legtöbb vita, kérdés és 
kétely leng körül. Ha pedig van valaki, aki ma Magyar-
országon ezeket szakértői szemmel a legjobban átlátja, 
és a középfelnémetet közelről ismeri, az maga Márton 
László. Szakértői szemén pedig csak másod-harmad-
sorban kell irodalomtudományos odafordulást érteni. 
Helyette Márton sokkal inkább fordítói és több évti-
zedes szépírói munkássága során finomra csiszolt írói 
szempontokat érvényesít akkor, amikor a Nibelung-
kutatások egyik-másik sodra mellett teszi le a voksát.
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A hatvan oldalra dagadt utószó már terjedelménél 
fogva is magára vonja az olvasó figyelmét. Ez és a for-
dítói jegyzetek nemcsak Márton a témában imént em-
lített jártasságáról adnak tanúbizonyságot, hanem érde-
kes látleletét adják fordítói megfontolásainak, szeman-
tikai morfondírozásainak és a történettel kapcsolatos 
bizonytalanságainak. Az elkészült fordítás egy érdekes 
konglomerátum lett, mellyel az olvasók csak nyerhet-
tek: Márton László a Nibelung-ének három fennma-
radt változata közül az ún. B kéziratból, vagyis a Sankt 
Gallen-i kódexben lejegyzett szövegből dolgozott, me-
lyet helyenként – ahol úgy érezte, hogy az redundan-
cia nélkül hozzátesz a B szöveghez – a C változat egy-
egy strófájával egészített ki. A kiegészítéseket a folyó-
szövegben konzekvensen jelölte. A  két változat egy-
másba játszása a harminckilenc kalandban is megjele-
nik: a C változat ugyanis nincs fejezetekre osztva, a B 
változat már annál inkább. Így a fordító ennek és az 
A kéziratnak a felosztását vette alapul, és költött hoz-
zá saját kalandcímeket.

Egyébként a kalandok előtt álló fél-egy oldalas tar-
talmi összefoglalók is a fordító saját költései. Ezek nem-
csak a narratíva bizonyos aspektusaira hívják fel a fi-
gyelmet – ezzel is interpretációs ösvényeket kialakítva 
az olvasó előtt –, hanem üdítő színfoltok Márton sa-
játos stílusában a Nibelung-ének szövedékébe ágyazva. 
Csak hogy világosabban értsük: a második kaland előt-
ti felvezetőben a fordító például a következőképp érzé-
kelteti Siegfried szülővárosának, Xantennek a státuszát: 

„E sok színes mozzanatnak [ti. a szorgos női kezek által 
létrehozott díszes ruhák bemutatásának, valamint Sieg-
fried sikeres hódító hadjáratainak – M. Z.] azt kell az 
olvasó előtt elpalástolnia, hogy Xanten bizony egy Is-
ten háta mögötti, unalmas porfészek, és Siegfried sze-
mében úgy viszonyulhat Wormshoz, mint  – mond-
juk – Ady Endre számára Nagyvárad Párizshoz. Így lesz 
érthető, hogy a következő kalandban Siegfried, igazi 
bunkó vidéki fiatalemberként, mindjárt meg is akarja 
hódítani a burgund fővárost, szőröstül-bőröstül.” (16) 
Vagy a harminckettedik, Buda halála című kaland előtt 
(a cím deklaráltan tisztelgés Arany János előtt) a végki-
fejlet, a végső leszámolás felé történő közeledést a követ-
kezőképp vezeti fel a fordító: „A vérözön már megvan – 
hogy Kölcseyt is felidézzem egy pillanatra –, a lángten-
ger egy kicsit később következik majd.” (480)

A  jegyzetapparátust egyébként sajátosan több he-
lyen is gazdagította Márton a 19–20. századi magyar 
irodalom olyan nagyjainak megidézésével, akiknél azt 
sejtette, hogy az illető olvashatta a  Nibelung-éneket, 
annak ugyanis nyelvi-motivikus lenyomata érezhe-
tő az adott szerző egyik-másik szövegén. Így tesz pél-
dául a 913. strófához írt jegyzetben: „913 bátrabbnak 
képzelni kit kell?: a Szerző keserű gúnyolódása. Az elő-
ző félsorban emlegetett medve, vadkan és bölény Ady 
Endre eltévedt lovasát juttatja a magyar olvasó eszé-

be. Talán bizony Ady olvasta Szász Károly Nibelung-
fordítását?” (237)

Összevetni Márton és Szász fordítását igen nehéz, 
győztest hirdetni biztos nem kell, hisz a két fordítóra 
ható kor és irodalmi gyakorlat teljesen más. A két for-
dítást párhuzamosan olvasva annyi biztos, hogy miköz-
ben Márton a Nibelung-ének rímtechnikai és metri-
kai sajátosságaihoz hívebb maradt, és ilyen szempont-

ból célzottan egyenetlenebb szöveget alkotott, addig 
Szász saját korának igényeit kielégítve a romantikus 
nibelungizált alexandrinhoz ragaszkodott, mely a fül-
nek valóban kellemesen cseng, és a „folyvást olvasha-
tóságot” segíti. Ez a „folyvást olvashatóság” azonban 
egy olyan folyton folyó, áradó, a metrika és rím által 
vezérelt, sokszor akarva-akaratlanul felgyorsult olvasá-
si gyakorlatot eredményezhet, mely észrevétlenül sik-
lik el a szöveg tartalmi mondanivalója fölött. Ez oly-
kor a „gond” a patikamérlegen kimért, lüktető sorok-
kal: így tud például könnyedén elsiklani az ember Pe-
tőfi Szeptember végén-jének tragédiája fölött is. Ezzel 
szemben Márton fordítása, ahogy a német szöveg is, 
a rímek és a sormetszettel ellátott félsorok megtartá-
sa mellett is darabosabb, több a döccenő benne, ami 
több mint hatszáz oldalon keresztül a történet mélyré-
tegeinek követhetősége felől nézve – lássuk be – jobb, 
mint a „kozmetikázott” sorok alkalmazása.

Persze minden fordítói operáció döntés. És min-
den ilyen döntés mögött meggyőződések: esztétikai, 
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tudományos, kulturális (és akár politikai) irányultsá-
gok húzódnak meg. Ez Márton László esetében azt je-
lenti, hogy javaslata szerint „minden ellenkező irány-
ba mutató jellegzetességével együtt tekintsük a művet 
regénynek. Pontosabban: az újkori történelmi nagy-
regény egyik fontos középkori előzményének.” (592) 
Innen már érthető a kevésbé egyenletes metrikai szer-
kezet követése, hisz az olyan elbeszélői móduszt ak-
tivizál, amely a  regény irányába tolja el a Nibelung-
éneket. Véleménye szerint az elbeszélői instancia iró-
niája, a  hősepikai motívumok fokozatos feloldódá-
sa és a mű tragikus mozzanatai mind a regény műfa-
ja mellett szólnak, bár ez utóbbi érve – valószínűleg 
inkább csak kifejtetlensége okán – kissé gyönge lába-
kon áll, hisz ilyen mértékű tragikus mozzanatokban 
eposzok is bővelkednek. Ugyanakkor tény, a szöveg-
ben felbukkanó perspektívaváltások szintén a regény 
műfaját erősítik.

A  fordító egyébként hajlamos olykor  – ha láten-
sen is – lehengerlő kérdésfelvetéseivel, gondolatjáté-
kaival az olvasó számára inkább a regényként és nem 
a  történelmi regény előfutáraként való értelmezést 
felkínálni, ami olyan helyeken nyilvánul meg, ahol 
azon morfondírozik, vajon mennyi is lehetett az any-
nyi: miféle lehetett az a nagyterem és az előtte elte-

rülő lépcső Attila király udvarában, ahová több száz 
halottat dobáltak ki bentről a burgundok. Miféle ha-
jó lehetett az, amely több mint ezer lovast képes egy-
szerre átvinni a Duna túlpartjára, és amelyet Hagen 
egy csapással képes összetörni? Kicsinyes számítgatá-
sok ezek, persze, de helyénvalók, ugyanis indirekten 
is a szöveg hibrid voltára irányítják a figyelmet, tudni-
illik arra, hogy egy regény keretei között ezek a válto-
zók nehezen képzelhetők el, de egy eposz keretei kö-
zött már annál inkább. De eposz és regény kérdéskö-
rének eldöntése nem is e kritika feladata: az nem is 
férne ilyen keretek közé, amennyiben annak elméleti 
fejtegetését Bahtyinnál és Lukácsnál kezdenénk. Ezt 
nagyon helyesen Márton László sem tekintette felada-
tának: jegyzeteiben sokkal inkább olyan fordítói-írói 
meglátások szerepelnek, melyek a kevésbé figyelmes 
olvasót is érzékenyítik a szöveg aprólékos, határhely-
zeteket felismerő befogadására.

Ugyanis épp e – szöveget, tematikát, motívumot 
és karakterábrázolást átható – határhelyzetek teszik 
oly vonzóvá a Nibelung-éneket. Az, ahogy a narratí-
va lassan halad a mitológia felől a történelembe. (Az 
előbbi nem tűnik el teljesen, hisz például Kriemhild 
épp Siegfried legendás kardjával csapja le Hagen fe-
jét az utolsó kalandban.) És az is, ahogy e haladás-
sal párhuzamosan fokozatosan a háttérbe szorulnak 
a mítoszi szféra motívumai, az eposzi cselekményszö-
vés technikái, és helyükre itt-ott a regény jegyei lép-
nek. (Vegyük észre: a perspektívaváltások ugrásszerű-
en nőnek meg a szöveg második, a mitológiaitól el-
távolodó részében!) Ahogy Kriemhild karaktere ala-
kul, bosszúja és ezzel együtt emancipációja a csúcsra 
hág. Sőt, ahogy palimpszesztszerűen felsejlik a szöveg 
mögött nemcsak a Waltharius-ének vagy a Dietrich-
mondakör, hanem a  középkori magyar történelem 
Istvánnal és Gizellával, valamint Endrével és Gertru-
disszal. És fordítva: történelmünk és kultúránk mö-
gött a Nibelung-ének.

Még ha valaki a fordítóhoz hasonlóan – a mai nép-
vándorlási hullámokra gondolva – némi figyelmezte-
tésként is olvassa a Nibelung-ének vérrel végződő kul-
turális összecsapását, az is beláthatja, hogy nélküle – 
a  21. századból visszatekintve  – európai kultúránk 
sem ott tartana, ahol most. Ennek következtében pe-
dig a névtelen Szerző művének sorsa is épp az lenne, 
mint a Nibelungok kincséé: ott lenne valahol a Rajna 
mélyén.   
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