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Gottfried von Strassburg 
Tristan-regénye

Gottfried von Strassburg Tristan-regénye egyike a középkor legkima-
gaslóbb epikai alkotásainak, egyszersmind a modern lélektani regény egyik 
fontos előfutára is . Szerzőjéről a keresztnevén kívül semmit sem tudunk 
azonkívül, ami a művéből kiderül róla: széles látókörű, művelt és tapasztalt 
ember lehetett; nem előkelő származású, mégis az udvari és a lovagi élet, 
valamint a teljes korabeli társadalom jó ismerője . Járatos volt számos művé-
szeti ágban és egyéb mesterségben ugyanúgy, mint az emberi lélek dilem-
máiban és belső ellentmondásaiban . Nyitott gondolkodású, türelmes ember 
volt, legalábbis a művében olvasható meditatív részletek ilyennek mutatják . 
Volt érzéke a költészet emelkedettségéhez, megvolt benne a nagyepikai 
hosszútávfutók előrelátása és kitartása, ugyanakkor finom humorérzéke is 
volt . Művének egyik utalásából tudjuk, hogy Walther von der Vogelweide 
kortársa volt; ennek és egyéb, közvetett fogódzóknak alapján a filológusok 
úgy számítják, hogy művét valamikor 1210 előtt írhatta . Valószínűnek tar-
tom, hogy nem volt már fiatal, amikor belekezdett nagy művébe, és talán 
ezzel magyarázható, hogy nem fejezte be: a ránk maradt húszezer vers-
sor a cselekménynek csupán a tetőpontjáig viszi el az olvasót; a végkifejlet, 
melyet a Tristan-mondakör más feldolgozásaiból ismerhetünk, hiányzik . 
Néhány emberöltővel később, egymástól függetlenül, két költő is megírta 
a töredékben maradt mű befejezését, Ulrich von Türheim és Heinrich von 
Freiberg, mindkettő a maga észjárása és vérmérséklete szerint, ám költői te-
hetségben egyikük sem közelíti meg Gottfriedot . A befejezés igényén kívül 
a kéziratok sokasága is mutatja a mű korabeli népszerűségét: a XIII . és a 
XIV . századból huszonhét teljes másolatot tart számon a szakirodalom .

Gottfried művének fordítását 2001-ben kezdtem el, és terveim szerint, 
ha változatlan ütemben haladok, körülbelül öt év múlva fogok elkészülni 
vele . A fordítás megjelentetésére a zebegényi székhelyű Borda Antikvári-
um vállalkozott .

Az alábbiakban olvasható fejezet a mű egyik „egzisztencialista” epizód-
ja: a magára maradt ember kiszolgáltatottságáról, a puszta létezés terhéről és 
borzadályáról szól, miközben szemléletessége és részletgazdagsága jóvoltából 
derűs árnyalatoknak sincs híján . Az olvasónak nem kell Tristanért aggódnia: 
már a következő fejezetben el fog jutni Marke király udvarába, ahol már akkor 
igen jó dolga lesz, amikor még nem is sejtik egymásról, hogy közeli rokonok .

Aztán egyszer majd színre lép Izolda is .
Márton László




