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1846 

Szólt Volker: „Rajtam a páncél    erősen lehűl.
Azt hiszem, virrad a hajnal    perceken belül.
Hamarosan itt a nappal,    a levegőben érzem.”
Felköltötték azokat, akik még    nem voltak ébren.

1847 

Felragyog a teremben    fénylő sugárral a reggel.
Hagen kelti a daliákat,    akik feküsznek sereggel.
Menni kell már a dómba,     hajnali misére,
tekintettel az ember    keresztény hitére.

1848 

Nem egyformán miséztek.    Ebből látszik, hogy ez tény:
különböző hiten van    pogány és keresztény.
Gunther lovagjai most már    készülnek a bazilikába.
Most keltek fel az ágyból.    Legtöbbjük álomteli kába.

1849 

Akkor bújtak a hősök    olyan szép öltözékbe,
amilyet más király seregében    senki sem látott egyvégbe,
annyira gyönyörű volt.    Ettől Hagen dühös.
Így szól: „Ez alkalommal    más ruhát hordjon a hős!

1850 

Értesültetek arról,    hogy igen nagy a veszély!
Rózsaszál helyett a kézben    kardot fogjon a férfiszemély!
Drágaköves fejdísz helyett most    jól szolgál a sisak!
Tudjuk, hogy Kriemhilda úrnő    gazságot fog művelni csak.

1851 

Még ma küzdenünk kell    ádáz ellenfelekkel.
Selyem zakó helyébe    mellvértet öltsetek fel.
Hímzett kabát helyett az    erős pajzs lesz a jó.
Ha valaki nektek ugrik,    védekezni az való.

Harmincegyedik kaland
Hajnali mise és harci játék

A Nibelung-ének (részlet)
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Harmincegyedik kaland
Hajnali mise és harci játék

1852 

Kedves jó daliáim,    ha szolga, ha rokon,
most a templomba menjünk    elszántan ez okon.
Panaszoljuk a hatalmas    Istennek, hogy ügyünk rosszul áll.
Vegyétek bizonyosra:    közeleg hozzánk a halál.

1853 

Mindenki vallja azt meg,    ami bűn szorult belé.
Így lehet állni tisztán    Isten, az Úr elé.
Jó lovagok, szedje össze    ki-ki a maga hitét!
Ha Isten másképp nem akarja,    most utoljára hallgattok misét!”

1854 

Így mennek ők a dómba,    a királyok az összes legénnyel.
Megszentelt udvarában    Hagen „megállj!”-t vezényel.
Nekik parancsba adja,    hogy ne széledjenek szét.
„Még nem tudhatja senki,    nekünk hun részről ki miket vét.

1855 

Ezért, barátaim, hát    pajzsot a lábhoz,
és ha bárki rátok    fenyegetve kiáltoz,
halálos csapás a fejére!    Ezt tanácsolja Hágen.
Így nem mondhatják hogy bárkire szégyent    a gyávasága ráken.”    

1856 

Volker és Hagen    ketten odasiettek
a nagytemplom kapujához.    Ilyesmit azért tettek,
hogy meggyőződjenek arról,    a király felesége
akar-e támadni rájuk.    Bizony, annak felgyűlt a mérge.

1857 

Jön az ország uralkodója    és annak szép neje
gyönyörű öltözékben.    Díszes a törzse, a feje.
Sok bátor daliáik    velük vonulnak akkor.
Kriemhild serege nyomában    felverődik a nagy por.

1858 

Látva a hun király, a hatalmas    állig fegyveresen
burgund királyt és udvari népet,    kérdi egyenesen:

„Hogyhogy sisakot viselnek    a burgund jóbarátok?
Ez személyes durva sértés!    Ha bármi rosszat hoztam volna rátok,    

1859 

elégtételt adok érte,    amilyet kíván a károsult.
Ha bárki miattam    bajba vagy bánatba szorult,
annak üzenem ezúton,    hogy sajnálom rettentően.
Mindenre készen állok,    amit csak kívántok tőlem.”

1860 

Erre Hagen felelte:    „Minket nem ért bántalom.
Királyaim szokása:    ha van ünnepi alkalom,
ott fegyverben mulatnak    három napon át.
Ha bántalom érne minket,    riasztjuk a hunok urát!”

1861 

Pontosan hallotta Kriemhild,    amit Hagen beszélt.
Hej, de gyűlölködve nézte    a beszélő személyt!
Mégsem árulta el, hogy    a Rajnánál mi a szokás.
Pedig ismerte, hiszen ott volt    neki szülőföld és lakás.
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1862 

Bármennyire gyűlölte Kriemhild    a rokonait,
ha Attilának elmondja bárki    a fegyverviselés okait,
el lehetett volna kerülni,    ami aztán bekövetkezett.
De Kriemhild olyan ijesztő,    hogy erre senki sem igyekezett.

1863 

Elvonul a királynő,    sokaságtól kísérve.
Ne higgyük, hogy az a kettő    arasznyit is kitérne
előlük, ami sérti    a hunok önérzetét.
Tolakodva vezeti Kriemhild    pompás gyülekezetét.

1864 

Attila kamarásai ezt nem    tartották helyesnek.
Ha tehetik, a két lovagnak    dühödten nekiesnek.
De a nagy király előtt nem    merik bántani a vakmerőket.
Hiába tülekednek,    az a kettő feltartja őket.

1865 

Az istentiszteletről    készültek a szállásra térni.
De akkor arra vágtat    számos hunföldi férfi.
Kriemhildet közrefogja    sok szép úrilány.
Volt neki ott lovagja    hétezer-valahány.

1866 

Kriemhild a hölgykoszorúval    az ablakokhoz ül.
Attila, a hatalmas    ennek nagyon örül.
Akarnak látni bátor    lovagi játékokat.
Vitézt, odasereglőt    fogad az udvar sokat.

1867 

Ott volt köztük a marsall    és vele a csatlósok,
Dankwart, a merész hős.    Bejárt az élükön jó sok
földet az ura kíséretével,    Burgundiából útra kelve.
A Nibelungok paripái,    úgy látják, jól vannak nyergelve.

1868 

Amikor a király meg a többi    magát nyeregbe tolja,
Volker, a nagyerejű hős    nekik azt tanácsolja,
hogy miként otthon szokásos,    legyen egy nagy „buhurt”.
Később számos derék hős    mutat be lovasbravúrt.

1869 

Volker olyat tanácsolt,    amit senki sem utál.
A buhurt és a nagy zaj    betölti a levegőt totál.
A tágas udvarba özönlik    sok-sok fegyveres.
Attila úr, Kriemhilda úrnő    kíváncsian erre les.

1870 

Odagyűlik buhurtra    hatszáz dalia
Dietrich csapatából.    Jó lenne mulatnia
a burgund lovagi csapattal.    Majdnem nekik esik.
Ha Dietrich megengedte volna,    szívesen megteszik.

1871 

Hej, milyen jó leventék    ügetnek a csapat nyomába!
A helyzetet valaki Dietrich    elébe tárja.
Ő kimondja: a buhurton    való részvétel tilalmas.
Emberei élete miatt ő    jogosan aggodalmas.
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1872 

Amikor távoznak innen    a veronai lovagok,
jönnek Rüdiger pöchelarni    udvarabeli tagok.
Ötszáz pajzs alatt lovagolnak    be a porondra.
Jövetelük Rüdigernek    okot ad súlyos gondra.

1873 

Lóháton daliái    közé bölcsen került.
Gunther udvari népe    szerfölött ingerült:
lovagjai figyelmét    erre hívta fel,
és hogy jobb volna a buhurtot    kerülniük el.

1874 

Amikor elvonultak    hősei Rüdigérnek,
már jöttek a thüringek    – hozzánk ilyen hírek érnek –,
utánuk meg a dánok,    vagy ezer bátor vitéz.
Döfésektől röpköd a légben    sok törött lándzsa-rész.

1875 

Irnfrit és Hawart:    ők is a buhurtra jöttek.
Várták izgatottan    őket a Rajna-szülöttek.
A thüringekkel azonnal    párharcba bocsátkoztak.
Döfések folyományaképpen    gyönyörű pajzsok lyukadoztak.

1876 

Háromezer lovaggal    jött a király öccse, Buda.
Kriemhild és Attila    figyeltek rá oda.
Kettejükön múlik, mivé lesz    a harci játék.
A királynő reméli:    a burgundokat éri kár még.

1877 

Lovagolt a buhurtra    Gibech és Schrután.
Ramung és Hornbog,    hun szokások után,
a burgundi lovagokkal    összecsapva csörögtek.
A lándzsanyelek a légben    a terem fölé pörögtek.

1878 

Akárhogy csapkolódtak,    ez még csak lárma volt.
Pajzs, a pajzshoz csapódó    még csak szikrát csiholt.
Gunther kíséretétől    zeng palota, nagyterem.
Ettől a burgundokra nézve    nagy dicsőség terem.

1879 

A lovagi mulatság    olyan élénk és változatos,
hogy a lovak nyeregtakarója    verejtéktől habos,
amint ösztökélik őket    a lovagok előre nyomultan.
A hunoknak nekimennek,    önbizalomtól ittasultan.

1880 

Így szól Volker, a költő,    akit bátorság kitüntet:
„Azt hiszem, ezek a vitézek    nem mernek támadni minket.
Pedig hallottam olyan hírt,    hogy ránk haragszanak.
Itt volna az alkalom, hogy    végre támadjanak.

1881 

Menjünk a szállásra vissza”    – még ezt is mondta Volker. –
Majd este lovagoljunk,    ahol és amikor kell.
Akkor új küzdelem jön.    Mindenki újra vívja.
Vajon a királynő kezéből    burgundnak jut a torna díja?”
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1882 

Akkor odaporoszkál    egy lovag szenvelegve,
amilyen a hunok közt    amúgy nem akad egy se.
Lehet, hogy azidőtájt    volt valami szívügye.
Csicsás volt, mint egy vitéz úr    menyasszonya – a kis gügye!

1883 

„Nahát, ez több a soknál!”    – szól Volker, a büszke gyerkőc. –
„Kapjon a pofájába taslit    ez a hitvány piperkőc!
Én intézem el! Nekem jut!    Eljött neki a vége!
Fütyülök rá, ha megharagszik    Attila felesége!”

1884 

„Jaj, ne! A kedvemért ne!”    – próbálja Gunther visszatolni. –
„Ha megtámadjuk őket,    minket fognak okolni.
A hunok támadjanak ránk!    Az jobb lesz erkölcsileg!”
Attila király még Kriemhilda mellett    az ablakban liheg.

1885 

„A buhurtba én is beszállok!”    – Hagen így beszélt. –
„Hadd lássa a sok úrnő,    és a lovagok is, érve célt,
lássák: ha törjük a kopját,    akkor az törve vagyon.
Gunther lovagja úgysem    kap díjat. Itt nem nagyon.”

1886 

Volker, a hű, de bátor    a buhurtnak rugaszkodott.
Ettől sok úrhölgy fejére    nagy bánat kapaszkodott.
A hun lovag cifra testét    lándzsával keresztüldöfi.
Ezt aztán sok lány, sok asszony    a könnyeivel öntözi.

1887 

Nagy nekirugaszkodással    Hagen és kísérete,
hatvan jó levente    a harc területe
és a költő felé fut,    hogy szinte már repül.
Kriemhild és Attila mindezt    látta kétségtelenül.

1888 

A három királyok sem akarták    hagyni költőjüket
az ellenségnek úgy, hogy    nem védi fedezet.
Ezer jó lovagukból    létrejön erős kötelék.
Hatékony védelemhez    ennyi éppen elég.

1889 

Amikor a cifrálkodó hunt    a lándzsa keresztülverte,
nagy volt az atyafisága    siralma és keserve.
Kérdezte az egész nép:    „Ki volt erre vetemedő?” –
„Csakis Volker, a költő,    a bátor verselgető.”

1890 

Kézbe veszi a pajzsot,    és rögtön kardot ragad
az őrgróf atyafisága,    népes hunföldi had.
Volkernek ki akarták    oltani az életét.
A király otthagyja az ablak    melletti leshelyét.

1891 

Az ingerült lovagok közt    harci lárma rivall.
A királyok a nyeregből    leszállnak. Mögöttük a fal.
A burgundoknak a paripájuk    lehet csak fedezet.
Jön Attila király úr.    Békíti a feleket.



21

1892 

Az áldozat egyik rokonának,    aki ölni akart,
Attila a kezéből    egy rettentő kardot kicsavart.
Ezzel kergeti vissza    a többit. Szörnyen dühös.
„Ne vádolhasson hitszegéssel    senki burgundi hős!

1893 

Ha itt a palotámban    megölnétek a verselőt”
– szól Attila király úr –,    vétkeznétek Isten előtt!
Láttam lova futását,    amikor a hunt ledöfte.
Nem bűnös! Lova botlott.    Ez áll a tett és ő maga közte.

1894 

Hagyjátok csak ti békén    a vendégeimet!”
Így lett oltalmazójuk.    A szállásra mehet
lovasával a ló is.    Volt szolgájuk elég,
aki elvégezte, amit kell.    Mindegyikük derék.

1895 

Barátaival a palotába    megy az uralkodó.
A harag lecsillapula:    hiszi a bizakodó.
Megterítik az asztalt.    Csordulnak kézmosóvizek.
Sok ellenséget, erőset    szereztek a Rajna-vidékiek.

[C1943 

Attila bánatára    jönnek fegyveresen
hun főurak dühödten,    bizony, nem kevesen.
Így ülnek asztalokhoz,    a vendégekre haragudva.
Azt nézik, a halottért    bosszút állni ki tudna.]

[C1944 

„Fegyveresen esztek inkább,    mint fegyvertelenül?”
– szól az ország királya. –    „Ez ocsmányság, éktelenül!
Aki vendégeimnek    bántalmat okoz,
életével fizessen!”    – szól a király hunjaihoz.]

1896 

Amíg az urak leültek,    igénybe vett sok időt.
Kriemhild aggodalma    egyre nagyobbra nőtt.
Így szólt: „Verona fejedelme,    kellene oltalom,
jó tanács és segítség.    Aggasztó az én bajom.”

1897 

Hildebrand ezt felelte,    nála derekabb senki sem:
„Aki a Nibelungok ellen    harcol, az tegye nélkülem!
Kaphat bármi jutalmat,    meg fogja keserülni!
E nagyszerű lovagoknak    még senki sem tudott fölébe kerülni!”

1898 

Szólt udvarias szavakkal    Dietrich a következőképp:
„A kérésedet felejtsd el,    úrnőm, és mondj le róla főképp!
Nekem semmikor sem    vétettek rokonaid.
Nincs okom megrohanni    Burgundia lovagjait.

1899 

Nemes király felesége,    árt a jó hírnevednek,
hogy halálára törekszel    a tulajdon vérednek.
Bízva jóakaratodban,    jöttek erre a földre.
Siegfriedet megbosszulandó,    Dietrich senkit meg nem ölne!”



22

1900 

Látva, hogy veronai Dietrich    gazságra nem kapható,
Kriemhild fordul Budához,    azzal a biztató
szóval, hogy övé lehetne    az őrgrófság, amely Nudungé volt.
Később Dankwart megölte.    Így az ígéretre cáfolt.

1901 

„Segíts rajtam” – mondta Kriemhild –,    „sógorom-uram, Buda!
Itt van, ebben a házban    ellenségeim hada!
Ők azok, akik drága első    férjemet, Siegfriedet megölték.
Aki segít bosszút állni, annak    nagyon hálás leszek még!”

1902 

Buda pedig felelte:    „Tudd meg, asszonyom,
Attila miatt megölni    őket nem bátorkodom.
Rokonaidat, úrnőm,     Attila nagyon kedveli.
Ha én azokat megölném,    őt senki soha ki nem engeszteli!”

1903 

„Nem úgy van, Buda sógor!    Félelmedet elűzd!
Markodat üti jutalmul    sok arany és ezüst.
És kapsz egy gyönyőrű lányt,    Nudung menyasszonyát.
Ha öleled drága testét,    átélsz nem egy csodát.

1904 

A tartományt az összes    várral neked adom.
Lesz majd szívből örülnöd,    nemes lovag, sok alkalom,
ha a tartomány tiéd lesz,    amely Nudungé volt, amíg csak élt.
Amit ígérek neked most,    megadom, bízvást reméld!”

1905 

Hallva Buda uraság, hogy    a jutalom milyen busás,
meg a szép menyasszony iránt is    vozza a csábulás,
akár gyilkol is azért, hogy    a nő az övé legyen.
Ezért halállal fog lakolni    a lovag rövidesen.

1906 

A királynőhöz így szól:    „Menj vissza a terembe, oda!
Mielőtt bárki észbe kapna,    lesz nagy zenebona.
Hagen meg fogja fizetni,    amit valaha vét.
Átadom neked megkötözve    Gunther főemberét.”

1907 

Szól Buda: „Fegyvert ragadjon    minden egyes vitézem!
Támadás zúdul ellenségeinkre    a szállásukon, úgy intézem.
Attila felesége    erre szemelt ki minket.
Emiatt kockára vetjük,    mi, hősök az életünket.

1908 

Ezek után a királynő    otthagyja Budát
elszántan, harcra készen.    Megy az asztalhoz át,
Attila hun királlyal    és annak embereivel.
A burgund vendégek ellen    ocsmány tervet eszel.

1909 

Minthogy nem volt egyéb mód    a harci felbuzdulásra
– Kriemhild régi siralma    a szívébe mélyen beásva! –,
rendeli a királynő    az asztalhoz Attila fiát.
Hogy képes egy nő ennyire szörnyű    bosszúra szánni magát?
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1910 

Távoznak máris a teremből    Attila szolgái.
Jönnek vissza, velük Ortlieb,    a gyermek királyfi.
Viszik a fejedelmi    asztalhoz, ahol Hagen ül.
A gyerek majd általa hal meg.    Hagen gyűlöli könyörtelenül.

1911 

Hogy a király, a hatalmas    meglátja a fiát,
úrnője rokonai felé most    ilyen szókat kiált:
„Idesüssetek, jóbarátok!    Ez az egyetlen fiam!
Meg a húgotoké is!    Lesz ő nektek haszon, hozam!

1912 

Ha rokonaira hasonlít,    lesz párja-ritka hős,
nemes és hatalmas,    daliás és erős.
Ha élek egy darabig még,    kap tőlem tizenkét tartományt.
Így szolgálhat titeket Ortlieb    mód és mérték iránt.

1913 

Kérlek hát, jóbarátok,    seregetek ha távoz,
és visszalovagoltok    majd innen a Rajnához,
vigyétek magatokkal    a húgotok fiát.
Kívánom: sose lássa    jóságotok hiját!

1914 

Neveljétek becsületre,    míg fel nem serdül férfivá.
Ha nektek bárki kárt tesz,    országotokba törve bárhová,
megbosszulni segít majd,    ha felnő a gyerek.”
Ez a szó Attila nejének,    Kriemhildnek is fülébe pereg.

1915 

„Joggal sok jót remélnek    ezek a lovagok”
– felelte Hagen erre –,    „ha ő férfivá érni fog.
Csakhogy a kis királyfi    halállal van bélyegezve.
Aligha láttok engem    Ortlieb udvarába érkezve.”

1916 

A király Hagenre nézett.    Hagen beszéde sérti.
Hogy a büszke uralkodó ezt    nem mondhatja, megérti,
mégis nehéz a szíve.    Kedélye bánatba rekedve.
Hagennek, elhihetjük,    nincs tréfálni kedve.

1917 

A fejedelmek éppígy    sértve érzik magukat,
amiért Hagen a gyerekről    ocsmányságot ugat.
Hogy ez büntetlen maradhat,    kibírniuk nehéz.
Még nem tudják, mit fog elkövetni    a tronjei vitéz.
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1847
dóm, „münster”: ezek szerint a pogány Attila királyi 
székhelyén van egy nagyobbacska keresztény templom.

1848
nem egyformán miséztek : azaz a pogányok is miséz-
nek, csak másképp, de talán ugyanabban a templom-
ban, ahol a keresztények is.

1849
így szól : Hagen szónoklatában keveredik a csata előt-
ti buzdító beszéd a templomi prédikációval. Ne feled-
jük: a burgundiaknak nincs lelkipásztoruk, a káplánt 
Hagen a Dunába lökte.

1850
rózsaszál, „rose”: rózsafüzérnek szokás értelmezni, de 
akkor elvész a szemléleti párhuzam. Elképzelhető, hogy 
a lovagok virággal a kezükben vonultak hajnali misére.

1851
selyem zakó, „siden hemde”: szó szerint ing, de nyil-
vánvaló, hogy egyfajta értékes, divatos kiskabátról 
van szó.

1858
állig fegyveresen : ez már csak azért is botrányos lehe-
tett, mert a  fegyvercsörgés elnyomta az énekszót és 
a prédikációt.

1860
királyaim szokása : Hagen nyilván azért hazudik, hogy 
elodázza a feszültség kirobbanását, egészen addig, amíg 
végképp el nem mérgesedik a helyzet.

1861
mégsem árulta el : Kriemhild viszont azért nem meri 
meghazudtolni Hagent, mert még nem érzi elég erős-
nek és felkészültnek magát.

J E g y z E t E k

Előttünk hever a rokonlátogatás első halálos áldozata, egy hun „piperkőc” – mint nem sokkal később ki-
derül, egy fiatal őrgróf, vagyis a legmagasabb rangú főurak egyike. Nyilvánvaló, hogy nemcsak rokonsága 
és háznépe akar bosszút állni érte, hanem a hun királyi udvar egészét érte sérelem és megaláztatás. Innen-
től az erőszak elharapódzását nem lehet megállítani.

Attila próbálja menteni a menthetőt, de amikor az asztalhoz hívott kis királyfiról Hagen sötét cinizmus-
sal kijelenti, hogy „halállal van bélyegezve”, Attila is meggyűlöli Hagent, és vele nyilván a burgundokat is. 
Miután a germán fejedelmek, Hildebrand és Dietrich nem támogatják Kriemhild bosszútervét (Rüdiger 
a színvallást, úgy látszik, elsunnyogta), a királynő Attila öccséhez, Budához fordul. Buda könnyen leke-
nyerezhető: már az is elég, ha Kriemhild odaígéri neki a meggyilkolt Nudung tartományát és menyasszo-
nyát (esetleg özvegyét).

Hogyhogy Budának nincsenek saját tartományai? Hiszen Attila a fülünk hallatára mondja, hogy a fiának, 
majd ha felnő, tizenkét tartományt fog adni? És hogyhogy Buda nőhiányban szenved? Miért van rászorulva, 
hogy Kriemhild másvalakinek a (bizonyára tényleg csinos) menyasszonyával vagy özvegyével kecsegtesse?

Másfelől: hogyhogy Kriemhild felajánlhat egy őrgrófságot a hun uralkodóház bármely tagjának?
Miközben kézzel foghatóvá, késsel hasíthatóvá válik a feszültség, érdemes a fenti és a fentiekhez hason-

ló kérdéseken is elgondolkodnunk.
Figyelemreméltó, hogy Kriemhild és Hagen – miközben halálosan gyűlölik egymást – gyakorlatilag 

együttműködnek a konfliktus visszafordíthatatlanná tételében.
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1863
az a kettő, „dise zwene”: Hagen és Volker.

1864
feltartja őket : a „doch niht anders mer” egyik lehet-
séges értelme. A fordulat jelentheti ennek ellenkező-
jét is, azt, hogy „ezen kívül (nem történt) semmi (kü-
lönös). Ez ellaposítaná a jelenetet.

1868
buhurt : a mű első felében csoportos viadalnak fordí-
tottam. Itt, minthogy hun földre behozott nyugati szo-
kásként van jelen, meghagyom idegen szónak.

1871
aggodalmas : Dietrich előre látja, hogy a buhurt el fog 
durvulni, és vérontásra kerül sor. Szeretné, ha az ő em-
berei ebből kimaradnának.

1872
Rüdiger : ő is attól tart, hogy rossz vége lesz a buhurtnak.

1882
mint egy vitéz úr menyasszonya, „sam eines edeln rit
ters brut”: a hun fiatalember feminin öltözéke talán 
bizony a burgundok látens homofóbiáját provokálja?

1886
hun lovag, szó szerint „hatalmas hun”, „der riche 
Hiune”: a 1890. strófa „margrave”-ként említi.

1890
őrgróf : az iménti halálos áldozat.
király : Attila.

Az 1895. és 1896. strófa közé beillesztettem két stró-
fát a C kéziratból. Ezek jól érzékeltetik a felgyülemlő 
feszültséget. Most már az ebéden is fegyveresen vesz-
nek részt az előkelők, és immár nemcsak a burgundok, 
hanem a hunok is. Attila mindenesetre csak a huno-
kat dorgálja meg a  fegyverviselésért, a burgundokat 
továbbra is védelmébe veszi. Így az is jobban érthető, 
hogy az 1896. strófa szerint az urak asztalhoz ültetése 

„igénybe vett sok időt”.

1903
Nudung menyasszonya, „Nuodunges wip”, szó sze-
rint „Nudung felesége”. De mivel Kriemhild az előző 
félsorban lánynak, „maget”-nek nevezi, inkább meny-
asszony lehet. Ha még fiatal lány, akkor Nudungot 

–  Rüdiger felesége, Gotelind közeli rokonát – nem-
rég ölhették meg.

1915
halállal van bélyegezve, „so veiclich getan”: igen sú-
lyos kijelentés. Kisebb részben átok, nagyobb részben 
életveszélyes fenyegetés, minthogy Ortliebet Hagen 
fogja megölni.

1917
a fejedelmek : Attila hűbéresei.   
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