
Laurin rózsakertje. 
Verses lovagregény 
Részlet. Laurin megkeresztelkedik 

A Laurin rózsakertje, egy (esetleg több) ismeretlen középkori német szer-
ző műve, A Nibelung-énekkel nagyjából egy időben jöhetett létre, és a nagy 
elbeszélő költeményhez több szálon is kapcsolódik. Egyik főszereplő-
je Veronai Dietrich, aki A Nibelung-ének második felében is jelen van, de 
az egész Laurin-költemény maga is tekinthető a Nibelungok travesz-
tiájának. Ez esetben a Nibelungok történetében szereplő Attilából, a hun 
királyból a törpék fejedelme lesz, aki egy hirtelen ötlettől vezérelve ra-
bolja el a germán hercegkisasszonyt, a Nibelungok-beli Kriemhild meg-
felelőjét. Ugyanakkor egy dél-tiroli eredetmondára is visszavezethe-
tő a történet: ma is látható a Dolomitokban, egy Schlern nevű hegy 
oldalában egy gleccserkatlan, amely alkonyatkor vörös fényben izzik, 
és a hagyomány szerint ez volt Laurin rózsakertje. Az is elképzelhe-
tő, hogy valamiféle történelmi hagyományt őriz a költemény. Arról a 
harcról tanúskodik, amelynek során a germánok — a gótok vagy a lon-
gobárdok — leigázták a tájék őslakóit, a mai rétorománok őseit. 

A Laurin rózsakerje naivabb és következetlenebb a korszak nagy, 
reprezentatív elbeszélő költeményeinél, Gottfried von Strassburg Tris-
tanjánál vagy Wolfram von Eschenbach Parzivaljánál, de elbeszélői 
sodra és költői szépsége is ebből fakad. Olvasása közben mintha a 
Grimm-mesék egyik forrásvidékén járnánk. 

Az előző epizódokban Verona fejedelme, Dietrich kalandozásra 
indul Dél-Tirolba, ahol egy erdőszélen megpillantja Laurin bűvös ró-
zsakertjét. Kísérete elpusztítja a rózsakertet. A helyszínre érkező tör-
pekirály több ízben rájuk támad, utoljára földalatti királysága terü-
letén, a hegy belsejében, ahová álnokul becsalta a veronai lovagokat. 
Mindannyiszor vereséget szenved. Dietrich irgalomból meghagyja 
az életét, és fogolyként magával hurcolja Veronába. Ebben az epi-
zódban is megőrződhettek történelmi nyomok: pogány törzsfők és 
fejedelmek keresztény hitre térítésének emlékezete. 

(M. L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1331. acélpózna, 
„stehlein stange”: a német 
mondákban ez az óriások 
fegyvere, míg a törpéknél 
kard vagy buzogány van. 

Némely mondákban az 
óriások és a törpék ellen-
ségek, itt szövetségesek. 
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Egy kicsi törpe ezalatt 
a hegy gyomrából kiszaladt. 
Tele van bánattal, dühökkel. 
Trombitál egy hosszú tülökkel. 
Ezt meg is hallotta elsőben 
öt óriás ott bent az erdőben. 
1330   Egy pillanatig sem haboztak, 
vastag acélpóznákat hoztak, 

azokkal futottak a bérchez. 
Óriásosztag törpét kikérdez, 
tudakozva, hogy mi az ábra. 
A törpe szól: a legrosszabb van hátra! 
Nem tudom elmondani, csak felét! 
Megölték királyom kíséretét.  
Ő lesújtva, mint bagoly a romon. 
Segítsetek királyomon!” 



1349. két hős: 
Dietrich és Dietlaub. 

 
1351–1357. Az első három 

sorban Dietrichhez és 
Dietlaubhoz szól a mester, 
a többi négy sor vagy belső 
monológ, vagy a pincében 

időző Wittignek és 
Wol fhartnak szóló 

tudósítás. 
 

1365–1367. A koppenhá-
gai kéziratban reménytele-

nül romlott, értelmetlen 
három sor. Nyilván az ösz-
szecsapás kezdetét írja le. 

A többi kéziratban nem 
található megfelelő szö-

veghely, amelynek alapján 
javítani lehetne. 

 
1390. gyűrű: ezúttal is 

„fingerlein”, azaz 
ujjacska-gyűrű. 

 
1392A. A sort a rímpár 

kedvéért kettétörtem. 
 

1402. öt: az én javításom. 
A kéziratban „fier”, azaz 

négy áll, holott nincs róla 
szó, hogy az egyik óriás 

valahol lemaradt. 
 
 
 
 

1427. a harcnak vége lett: 
a kéziratok – egy kivéte-
lével – itt befejeződnek. 

A kivétel az általam 
használt koppenhágai 

változat, amely 
megőrizte a folytatást. 
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1340   Benyomul a hegybe az óriás. 
Ez a törpéknek örömhíradás. 
Eddig aggodalomban voltak, 
lapítottak vagy bujdokoltak, 
de most mindegyik előmászik, 
és meg sem áll az öt óriásig. 
Akik eddig sunnyogtak gyáván, 
most visszajönnek, harcba szállván. 
Az óriások rettentőek. 
Nekitámadnak a két hősnek. 
1350   Ezt látva szól Hildebrand mester: 
„Azt ajánlom, lassan a testtel! 
Ti két urak, vigyázzatok, 
mert lesz itt nagy adok-kapok. –  
Jött bivalyerős öt vitéz, 
törpéknek segíteni kész. 
Nekiesnek bajtársainknak, 
de engem ez a harcban meg nem ingat!” 
Hildebrand fejére emelé 
sisakját. Ugrik a pince elé. 
1360   Ennek a Veronai örvend: 
szívesen látott segítő fent. 
Az óriások rettentőek, 
birtokában fegyvernek és erőnek. 
†——————————————— 
———————————————— 
———————————————† 
Így szól ekkor Wieland fia, 
derék és bátor dalia: 
1370   „Wolfhart, te kedves, hű barát, 
hordjuk-e gyávaság sarát? 
Azt mondom neked: amíg élünk, 
bátor szívet nyúlszívre nem cserélünk!” 
Ádáz Wolfhart azt mondja erre: 
„Fegyverkezzünk a küzdelemre, 
és rohamozzunk közösen! 
Nincs más tanácsom semmi sem.” 
És még abban a pillanatban 
1380   sisakjuk a fejükre pattan. 
Mindkettőjük pajzsot fogott. 
Künhild úrnő odafutott. 
Szól: „Te is, meg te is bátor vagy. 
Tiszteletem irántatok nagy. 
Merészek vagytok a helytállás végett. 
Nem látjátok az ellenséget, 
és mégis rá mertek támadni. 
Varázseszközt fogok nektek átadni.” 
Künhildben megvan a jóakarat. 

1390   Kinek-kinek egy gyűrűt odaad. 
„Húzzátok ujjatokra szaporán, 
és csodás kalandok során 
1392A   mehettek végig: várnak rátok. 
Az összes törpét láthatjátok!” 
Dietrich úr és a többi urak 
örömükben ujjonganak. 
Már ott az ujjukon a gyűrű. 
Vár rájuk nagy kaland, bővérű. 
A két lovag, harcra felajzott, 
sietve felköti a pajzsot. 
1400   Rohamoznak, a pincéből kitörve. 
Életével fizet sok törpe. 
Szintúgy az óriás, mind az öt. 
A két vitéz köztük úgy szétütött, 
hogy az ellenséggel verekedve, 
tovább nőtt kettejük harci kedve.  
Ugráltak a vívás során, 
csapást osztottak szaporán. 
Csodálatraméltók, célratörők, 
törpét pusztítók, óriást ölők. 
1410   Minden óriást holtra sebeztek. 
A jóság maradt bennük veszteg. 
Hallja meg, akit érdekel: 
szavam arról énekel, 
hogy az öt jó vitéz 
óriások ellen támadást intéz.  
Ütnek rajtuk olyan sebet, 
amely már soha be nem heged. 
Vérük olyan bőven csorog, 
hogy ki-ki sarkantyúig tocsog. 
1420   Az óriásosztag menekül. 
Minden vitéz egyet-egyet csepül. 
Egy porcikájuk sem marad ép. 
Meg nem menekülnek semmiképp. 
Úgy mondja el a hagyomány, 
hogy meghalt az óriás mindahány, 
Laurin pedig foglyul esett. 
Ezzel a harcnak vége lett. 
Amikor látta Laurin, a törpe, 
hogy hadereje meg van törve, 
1430   hogy Wittig és Wolfhart lovagnak 
szándéka: életben senkit sem hagynak, 
akkor, elvesztve minden erőt, 
leborult a Veronai előtt. 
Szólt: „Nemes herceg, te hatalmas! 
Könyörgök, légy hozzám irgalmas! 
Testemet, amely életem medre, 



 
 
 
 

1478. ha részben is: 
Hildebrand tanácsa szerint 

elég, ha Dietrich fogság-
ban tartja Laurint, megölnie 

nem szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 

1490. Wittig: a kéziratban 
„Wiegand” szerepel. 

Javítottam. 
 

1493. most kötöttem 
velük békét: Dietrich 

valótlant állít, hogy lesze-
relhesse túlbuzgó híveit. 

 
 
 
 
 

1504. Sintram vagy 
Smoran: az én értelmezé-

sem. A kéziratban 
e helyütt Smorannak, a 

későbbiekben Sintramnak 
hívják a törpék alkirályát. 

 
 
 
 

1511. Szép lányok: 
nyilván törpelányok. Vagy 
cselédnek, vagy mutogat-

nivaló érdekességnek 
kerülnek Veronába, a 

hadizsákmány részeként. 
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megadom neked, kegyelmedre. 
Ne irtsd ki egész népemet! 
Mutasd nagylelkűségedet! 
1440   Cserébe ők téged szolgálnak: 
mindenben rendelkezésedre állnak. 
Nemes herceg, a harcot szüntesd! 
Bosszús haragodat eltüntesd, 
mielőtt a törpe-vitéz 
mind egy szálig odavész!” 
Dietrich úr felelte haragosan: 
„Meg kell halnod hamarosan. 
Veled együtt a törpe-nép 
a halál ösvényére lép. 
1450   Megszegted hűségesküdet, 
ezért most rosszul áll ügyed.” 
Meghallotta ezt a szép szűz 
Künhild, akit a kétség űz. 
Látja, Laurin mindjárt elkárhoz. 
Odafut Verona urához. 
Szava édes, mint mikor peng a húr: 
„Kérlek, nemes, jó Dietrich úr, 
hogy ne üss a nők becsületén rést, 
teljesítsd ezt a kérést: 
1460   a kicsi Laurin legyen enyém, 
és törpe-népét is állítsd elém! 
Ne legyen egyik se halálfia! 
Mindnek lehessen megmaradnia!” 
Dietrich úr pedig ezt felelte 
– meglátszik lénye jólnevelte –: 
„Abból nem fog semmi jó kisülni. 
A törpének megmenekülni 
nem szabad: nekem sok kárt okozott, 
ezért halálra kárhozott.” –  
1470   „De ne így legyen, nemes herceg! 
Méltóságodat ne rontsák e percek! 
Ilyen kérést el ne háríts, 
hanem egyezz bele máris! 

Erényed miatt kerültél nagy becsbe. 
Hogy méltó vagy rá, bizonyítsd be!” 
Hildebrand így szól egyenest: 
„Jó, ha döntésed valamelyest, 
ha részben is, azt tölti be, 
amit kíván a hölgyike. 
1480   Így, ami jár, azt te is megkapod. 
Legyen Laurin Veronában rabod. 
A többi azt az esküt tegye, 
hogy téged szolgál a törpék hegye.” 
Szól Dietlaub, a levente: 
„Becsületed úgy volna mentve, 
ha ilyen kérést teljesítesz.” 
Dietrich úr azt felelte: „Így lesz. – 
Ifjú hölgy, tudd meg, teljesül, 
amit kértél tőlem jelesül.” 
1490   Wittig és Wolfhart felé kurjantja: 
„A harcot hagyjátok abba! 
Ne öldössétek a törpék népét! 
Most kötöttem velük békét.” 
A gyilkolást a két hős abbahagyja. 
Örül a törpék apraja-nagyja. 
Többet e helyt nem háborúznak 
ők ketten: Dietrichtől elbúcsúznak. 
A többiek viszik Laurint 
és a hadizsákmányt jószerint. 
1500   Van abban arany és drágakő. 
Véleményük megegyező: 
rábízzák a hegyet-barlangot 
egy törpére, aki magas rangot 
visel: neve Sintram vagy Smoran. 
Derék törpe volt évek során. 
Ő volt Laurin után a második. 
A hűségre felesketik. 
Dietrich előtt az esküt letette, 
hogy őt szolgálja minden tette. 
…………………………………………

1510   Akkor ők vígan eltávoztak. 
Szép lányokat is magukkal hoztak. 
A csapat Veronába rohan. 
Fogadják őket boldogan, 
nagy örömmel, nagy hódolattal. 
A nemes herceg csak jót tapasztal. 
Volt mulatság, kicsit sem keserű. 
Szólt citera, szólt hegedű. 
Ott volt Dietlaub és húga, Kunhild. 
Tizennégy napig alkalmuk nyílt 

1520   vigadozni és mulatozni. 
Eszükbe sem jutott távozni. 
Aztán a honvágy mégis űz: 
búcsúzik Dietlaub és a szűz. 
Kértek eltávozási engedélyt: 
Dietrich bocsássa el a két személyt. 
Künhild úrnő igen csinos. 
Dietrich urat kérni alkalmatos: 
legyen arra benne tekintet, 
amit ő, Künhild érte megtett. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1542–1542A. A rímpár 
kedvéért kettétört sor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600. valaki: a továbbiak-
ban kiderül, hogy Ilsung. 

 
1606. felügyelet, „huet”: 

hivatalos intézmény volt. 
Előkelő asszonyok és lá-

nyok rájuk, tisztességükre 
felügyelő személy nélkül 

nem hagyhatták el 
lakosztályukat. Laurin is 
hasonló bánásmódban 

részesül, vagyis nem 
tömlöcben tartják, hanem 

házi őrizetben. 
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1530   „Erre hivatkoznom nem vétek: 
mindnyájan halottak lennétek, 
ha Laurin ellen nem segít tanácsom. 
Van is emiatt lelkifurdalásom, 
mert jó volt hozzám minden tette. 
Kéréseimet teljesítette, 
és amije csak volt jelen, 
mindazt megosztotta velem. 
Ezért, dicső és nemes herceg, 
hozzád ilyen beszédet szerzek, 
1540   hogy teljesítsd kérésemet, 
amit mindjárt előadok neked.” 
Azt mondta Verona 
1542A   nagyhatalmú ura: 
„Ünnepélyesen fogadom, 
hogy amit kívánsz, megadom.” – 
„Nemes herceg, kérésem az 
– ha teljesíted, nekem vigasz –, 
hogy legyen bízva Laurin sorsa 
irgalmadra és jóakaratodra. 
Kérd meg, hogy vegye fel a keresztséget, 
1550   szívjóságra hangolva téged. 
Aztán – de ne hiába kérjem – 
engedd, hogy birtokába visszatérjen. 
Már elég büntetést kapott, 
amiért téged becsapott.” 
Felelte Dietrich uraság  
– nagyúriság magas fokára hág –: 
„Ifjú hölgy, amit kértél tőlem, 

az megvalósulhat felőlem.” 
Künhild olyan búcsúszóval felelt, 
1560   amelyből látszik: jólnevelt. 
Nem várta meg, hogy legyen este: 
Laurint azonnal felkereste. 
Így szólt hozzá: „Kedves uram, 
Isten óvjon! Hazavisz az utam. 
A bátyámmal kell tartanom: 
sorsomban ez a tartalom.” 
Szólt a törpe-fejedelem: 
„Hogy megláttalak, jaj nekem! 
És jaj nekem, hogy megszülettem! 
1570   Miattad, ó jaj, senki lettem! 
Azt hittem, leszel védelmezőm, 
de sivatag lett virágos mezőm. 
Amit valaha birtokoltam, 
vagy ami még van birtokomban, 
mindent szívesen átadnék, 
ha egy évig veled hálhatnék.” 
Keservesen sírva fakadt. 
A királyné szíve majd megszakadt. 
Ezért ő is könnyekben tört ki, 
1580   de bátyja, Dietlaub nem hagyja 

          gyötrődni, 
hanem a helyről elrángatja, 
és egy derék férfihoz hozzáadja. 
Ebből Künhildnek sok öröme lett, 
míg be nem végezte az életet. 
…………………………………….

Na de most őket eleresztjük. 
Szemünket Laurinra meresztjük. 
Nézzük, hogy állt neki a dolga. 
Úr volt-e még vagy inkább szolga? 
Hildebrand, a bölcs nevelő 
1590   veszi a törpe ügyét elő. 
„Uram, tégy úgy, mint egy bölcselő, 
eszedre légy jól ügyelő. 
Várd meg, hogy Laurin felocsúdjon, 
arról viszont senki se tudjon, 
ami Künhild úrnő kérése volt; 
ezt óvatosan eltitkold. 
Őt alaposan felügyeljük, 
míg előbb-utóbb megfigyeljük, 
akar-e megkeresztelkedni. 
1600   Nyomába fog valaki veselkedni, 
aki legyen gondviselője, 
és jó tanács nyilát szívébe lője, 

hogy legyen tiszta szívvel keresztény. 
Akkor te is szeretni fogod, ez tény.” 
A lovag a tanácsra hallgat. 
Felügyeletben fejt ki szorgalmat. 
Megbízott egy bölcs férfiút, 
akinek arra sok figyelme jut, 
hogy a keresztény életről meséljen. 
1610   De azt, hogy keresztényképpen 

éljen, 
nem kívánta a törpe. 
Ezért szégyenbe jut, meg lesz gyötörve. 
Gúnyolják a csatlósok. 
Bolondnak tartják, csúfsága jó sok. 
Ez tartott tizenkét hétig. 
Mindenki gyalázta mindétig. 
Azt gondolta egy éjjel: 
„Bánatom oszolna széjjel, 
ha felvenném a keresztséget. 



 
 

1623. vakok, „enplint”: 
nem látják, hogy Laurin 

segítségre szorul, ami 
azt jelenti, hogy nem is 

tudnának segíteni. 
 
 
 
 
 

1631–1632. Ezt a két 
sort, a szöveg logikájához 

igazodva, felcseréltem. 
 

1639. Itt a figyelmetlen 
másoló valószínűleg 

kihagyott néhány sort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1656. örök korona: 
ellentéte a földi korona, 

Laurin törpék fölötti 
uralma. 

 
1673. új név: felnőttkor-
ban megtért pogányok 

gyakran kaptak a Bibliá-
ból vagy a szentek név-
sorából választott nevet. 

 
(Fordította és a jegyzete -
ket írta Márton László)
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1620   Elnézem a földkerekséget: 
nagy hatalmat bír Krisztus neve, 
szolgálja angyalok serege, 
míg az én isteneim vakok. 
Felőlük bajban maradhatok. 
Annál nagyobb Krisztus hatalma. 
Növekszik iránta lelkem bizalma. 
Az én isteneim nem segítenek, 
vagy ha mégis, akkor: minek? 
Hozzájuk panaszom hiába száll. 
1630   Segítségük maga a halál. 
1632   A ti neveteket elátkozom! 
1631   Az egyetlen Istenre hagyatkozom, 
aki égen-földön uralkodik, 
az ő neve Jézus Krisztus pedig.” 
Egyik vasárnap, kora reggel 
Laurin a bölcs Ilsunghoz ment el. 
Vívódását kiteregette. 
Így szólt: „Ilsung, dicső levente, 
kérlek, adj nekem jó tanácsot.” –  
———————————————— 
1640   „Adok neked olyan tanácsot, 
amely, meglásd, válik javadra. 
Rab állapotról jutsz szabadra 
Isten és az urad előtt. 
Lesz boldogságod nagyranőtt.” 
Azzal Ilsung eltávozik. 
A herceggel találkozik. 
Elmondani nem habozik, 
hogy Laurin már ingadozik. 
Ez Dietrich úrnak válik örömére. 
1650   Mondja: Laurint hozzák elébe. 
„Laurin, beszélj, de igazat szólj persze: 
keresztényként élni akarsz-e? 
Válaszolj hát egyenesen! 
Szavadban színlelés ne legyen! 
Jutalmadnak az lesz a nagyja: 
Isten az örök koronát neked adja.” 
Azt felelte Laurin, a csöpp: 
„Uram, nincs vágyam semmi több, 
mint az, hogy enyém legyen az áldás, 
1660   amely az Istentől jövő megváltás.” 
Ezt hallva, Dietrich eltávozik, 
Hildebranddal találkozik. 
Egyéb szolgák is ott illegnek, 
és a hercegnek tisztelegnek. 
Verona hercege és atyja 

az udvari káplánt hívatja. 
Mondja neki: lesz keresztelő. 
Sok udvaronc bukkan elő. 
Szállong a hír köröskörül. 
1670   Mindenki szerfölött örül. 
Kérdi Verona hercege: 
„Jótanácsotok van-e? 
A törpének milyen új név kedvez, 
amely illik a keresztény élethez?” 
Mondták: „Hagyd meg régi nevét! 
Nem vallja vele szégyenét. 
Ez a név továbbá veretes, 
és messze földön ismeretes.” 
Dietrich a tanácsot megszívlelte. 
1680   Laurint a káplán megkeresztelte. 
Dietrich úr volt a keresztapa. 
Ez Ilsungnak sajnálata, 
mert lett volna keresztapa örömest. 
Azt mondta Laurinnak: „Krisztust 

kövesd!” 
Hogy megvolt a keresztelő, 
bevonult Dietrich úrral ő 
a fejedelmi palotába. Ott 
Dietrich úr gyűlést hívatott. 
Nagyurak jönnek. Gyülekező. 
1690   Ő szól: „Döntésem a következő. 
Keresztfiamat megajándékozom. 
Így boldog helyzetbe hozom. 
A hűségesküt neki leteszem, 
hogy barátság és biztonság legyen. 
Életem, vagyonom vele megosztva, 
míg őt a halál ki nem fosztja. 
Viszont ő is esküdjön meg arra,  
hogy hűségét hozzám megtartja. 
Laurin a herceg előtt leborul. 
1700   Örömében kis híján megkukul. 
Dietrich úr a földről fölemelte. 
Így szólt Laurin, a sors kegyelte: 
„Uram, birtokomat, életemet 
átadom zálogul neked.” 
Fogadtak örök barátságot, 
mit senki soha szét nem vágott. 
Laurinnak a tiszteletet megadták, 
keresztény hitben kioktatták. 
Megtanulta Istent szolgálni. 
1710   Ebben aztán helyt tudott állni. 
…………………………………


