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MÁRTON LÁSZLÓ

„Öröm	nélkül	 
az	ember	semmit	sem	ér”

A fröide fogalma  
Walther von der Vogelweide költészetében

Tóth-Czifra Júliának

A	Walther	költészetében	gyakran	előforduló	„fröide”	nagyjából	azonos	 jelentésű	a	mai	né-
met	„Freude”	szóval,	amelyet	szemantikailag	viszonylag	pontosan	lefed	a	mi	„öröm”	szavunk.	
Walther	kulcsszavainak	többségével	nem	így	áll	a	helyzet:	a	mai	német	szó,	hiába	hasonlít	hang-
zásában	 középfelnémet	 előzményéhez,	 jelentésével	 nem	 segíti	 ez	 utóbbi	 megértését,	 inkább	
félrevezet.	A	mai	német	„Milde”	szelídséget	 jelent,	a	nyolcszáz	évvel	ezelőtti	„milte”	viszont	
bőkezűséget;	ezt	várja	el	Walther	költőként	és	előadóművészként	a	nagyúri	pártfogóktól,	vagyis	
nem	annyira	nagyvonalúságot,	inkább	korrekt	honoráriumfizetést	ért	rajta.	Még	gyakoribb,	hogy	
nemcsak	mást	jelent	a	régi	szó,	mint	mai	utódja,	hanem	sokkal	több	jelentése	van,	mint	a	mai	
szónak,	és	a	jelentésárnyalatokat	nehéz	egymástól	elhatárolni.	A	mai	„Tugend”	erényt	jelent,	a	
régi	„tugent”	használhatóságot,	alkalmasságot,	jó	tulajdonságot,	érett	férfikort,	erőt,	hatalmat,	hő-
siességet,	hőstettet,	lelki	nemességet,	finom	viselkedést,	jó	ízlést.	A	mai	„Mut”	bátorságot	jelent,	a	
régi	„muot”	körülbelül	húszféle	dolgot,	köztük	akaratot,	jellemet,	lelkialkatot	és	kedélyállapotot,	
de	jelenthet	jókedvet	vagy	gőgöt	is.	Ilyen	kulcsszavak	esetében	a	műfordítónak	ki	kell	találnia	a	
nyolcszáz	évvel	ezelőtti	költő	versbe	–	Füst	Milánnal	szólva	–	beletitkolt	gondolatát,	és	újra	meg	
újra	eldöntenie,	melyik	magyar	szó	illik	leginkább	a	vers	logikájához.

	A	„fröide”	nem	okoz	ilyesféle	nehézségeket,	mindig	örömnek	fordítandó.	Világosan	elkülönül	
tőle	a	remény,	a	vigasz,	az	elégedettség	és	a	tartós	boldogság.	Ezeket	a	lelki	jókat	más	szavak	je-
lölik	Walther	von	der	Vogelweide	költészetében.	Azt	sem	nehéz	megállapítani,	ki	az	öröm	alanya:	
többnyire	vagy	a	versben	megszólaló	Én,	vagy	azok	a	versbe	foglalt	személyek,	akiktől	az	Én	
mint	lírai	hős	akar	valamit,	méghozzá	annak	fejében,	hogy	örömben	részesítette	őket.	Ritka,	hogy	
kollektív	örömről,	egy	közösség	örömeiről	van	szó	egy	versben;	ilyen	az	Elégia címen	számon	
tartott	híres	költemény,	ahol	ezt	olvassuk:

Rómából érkeztek hozzánk szigorú dokumentek
marad velünk a gyász örömeink füstbe mentek

(A	középkori	kéziratokban	a	strófán	belül	nincs	pont	és	vessző,	ezt	a	fordításban	is	érzékeltetem.	
A	strófák	elején	látható	iniciálét	nagy	kezdőbetűvel,	a	strófavégi	kerek	díszítményt	ponttal	adom	
vissza.)	Ha	a	„szigorú	dokumentek”	(unsenfte	briefe)	kifejezés	a	II.	Frigyes	császár	kiátkozásáról	és	
az	átok	kihirdetéséről	intézkedő	1228-as	pápai	bullákat	jelenti,	akkor	az	öröm	ezúttal	–	Walthernél	
kivételes	módon	–	a	politikai	stabilitás	esélyét	jelenti,	ez	veszett	oda	a	beszélő	szerint.

A Mind a nyár mind pedig a tél kezdetű	versben	–	amelynek	egyik	sorát	választottam	a	jelen	
írás	címéül	–	az	öröm,	úgy	hihetjük,	a	szerelmi	beteljesülésből	fakad,	azaz	fakadna,	ha	ez	utóbbi	
nem	maradna	el.	Mindjárt	az	első	strófában	különös	feszültségbe	kerül	a	remény	az	örömmel:	az	
egyik	megvan,	a	másik	nincs.

Mind a nyár mind pedig a tél
nemes férfi reménye míg reményben szédeleg
úgy van az örömmel ahogy a gyerek remél
bár a szeretett nőtől nem kapja meg

így azt tudni kell
hogy tisztelet jár a nőknek de legtöbbet ebből
a legjelesebb nő érdemel.

Figyelemre	méltó,	hogy	az	általános	érvényű	életszabály	megfogalmazása	közben	Walther	(ma-
gyar	olvasó	számára	már-már	József	Attilát	megelőlegző	módon)	gyerekké	teszi	a	reménykedve	
sóvárgó	férfit.	Ha	viszont	a	legtöbb	tiszteletet	a	legjelesebb	nő	érdemli,	és	az	a	legjelesebb,	aki	betel-
jesíti	a	reményt,	akkor	a	beszélő	vagy	megvonja	a	tiszteletet	a	nőtől	(Walther	gyakran	ezt	a	gesztust	
formálja	verssé),	vagy,	mint	ezúttal,	mentséget	talál	neki,	és	ezáltal	az	életszabálytól	eltávolodva,	
egy	konkrét	szituáció	felé	halad.	Ez	viszont	egy	antik	eredetű	toposz,	a	„szív	szemei”	(oculi	cordis)	
látszólagos	komolyan	vétele,	valójában	parodisztikus	eltúlzása	révén	telítődik	groteszk	fikcióval.

Öröm nélkül az ember semmit sem ér
ezért én is kívánom az örömöt
attól akiről nem hazudik szívemben a vér
és nem hagy kétségek között

ha szívem a szemeit hozzá meneszti
olyan jó hírt hoznak a szemek
hogy örömében a szökdécselést elkezdi.
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	Az	a	fantasztikumba	hajló	groteszk	mozzanat,	hogy	a	szív	egy	szemekkel	rendelkező,	önálló	élőlény,	
és	a	szemek	is	önálló	élőlények,	hiszen	el	lehet	küldeni	őket	a	szeretett	nőhöz,	egyrészt	összekapcsolódik	
az	örömmel,	szinte	már	meghozza	az	örömöt;	másrészt	jelzi,	hogy	a	beszélő	egy	gyakorlati	nehézség	
miatt	nem	láthatja	a	nőt:	valaki	(bizonyára	a	férje)	elzárva	tartja,	őrizet	alatt. Az	öröm	forrása	csak	részben	
az	a	feltételezés,	hogy	a	nő	viszonozza	a	beszélő	szerelmét;	legalább	ilyen	fontos	örömforrás	az	a	költői	
ötlet,	hogy	a	szív	szemei,	mint	afféle	postagalambok,	megközelíthetik	a	felügyelet	alatt	tartott	nőt.

	A	szerelmi	és	a	poétikai	beteljesülés	más	Walther-versekben	is	összekapcsolódik,	így	például	Az 
egész világ mit adhat kezdetűben:

Az egész világ mit adhat
amitől felragyog szívünk fénye
egy nőnél bármi különbet?
az öröm felé mi ragadhat
jobban mint az ő jeles lénye?
több vidámságot szívünkbe ki lökhet?

ha egy nő szívből odaadó
az iránt aki neki szenteli életét
annak reménye örömtől felhorgadó
a világban ennél nagyobb nem lehet a tét.

A	beszélő	azáltal	szenteli	az	életét	a	néven	ezúttal	sem	nevezett	nőnek	(Walther	a	politikai-köz-
életi	verseiben	szereplő	férfiaknak	leírja	a	nevét,	a	szerelmi	lírájában	szereplő	nőkét	soha),	hogy	
szerelmi	költészetet	művel,	és	ebben	leleményesen	dicsőíti	úrnőjét.	Ugyanakkor	a	névtelenségnek	
köszönhetően	csalódás	esetén	meg	is	foszthatja	rangjától,	és	egy	másik,	szintén	névtelen	úrnő	dicső-
ítésébe	foghat.	Emiatt	a	különböző	nőalakokat	ugyanolyan	nehéz	elkülöníteni,	mint	a	kulcsszavak	
jelentésárnyalatait.	Másképpen	fogalmazva:	a	költői	fikció	szerint	változhatnak	a	nők,	de	a	modern	
olvasó	mindig	ugyanazt	a	nőalakot	észleli.

A	szeretett	nő	mint	a	versbeli	öröm	hordozója	puszta	létezésével,	azaz	költői	megalkotottságával	
szemantikai	feszültségekben	mutatkozik	meg.	Ezek	közül	legszembeötlőbb	a	„frouwe”	és	a	„wip”	
közötti	ellentét.	Mindkét	szó	nőt	jelent	(az	egyik	a	mai	„Frau”,	a	másik	a	mai	„Weib”	szóban	él	to-
vább),	de	az	előbbi	előkelő	nő,	úrnő,	az	utóbbi	közrendű	nő,	legalábbis	a	Walther	előtti	Minnesang	
konvenciói	szerint.	Walther	viszont	felértékeli	a	„wip”-et	a	„frouwe”-hoz	képest.	A	Régen, amikor 
szeretnivaló szabály volt... kezdetű	költeményben	ezt	részletesen	meg	is	indokolja:

A „nő” szó a nők legszebb megnevezése
nagyobb rang mint a „hölgy” erre esküt teszek
akiben szégyent kelt nővé növése
hallgassa ezt a dalt és szívlelje meg
a hölgyek között sok a „na ne!” nő
a nők közt az ilyesmi ritka
a nő neve is a nő lénye is ő
mind a kettő méltó a hódolatra

viszont amit hölgyekből egy se hisz
a nők egyszersmind hölgyek is!
hazug dicséret megaláz
például ha a nőt hölgynek nevezzük
de a „nő” megnevezés megkoronáz.

(A	„frouwe”	megfelelője	a	„hölgy”,	a	„wip”-é	a	„nő”.	Walther	furcsa,	de	plauzibilis	szóalkotását,	
az	„unwip”-et	a	fonematikus	„»na	ne!«	nő”-vel	próbáltam	érzékeltetni.)

Walther	a	fenti	eszmefuttatással,	amely	a	középkori	szerelembölcseleti	líra	egyik	gyöngyszeme,	
nemcsak	felértékeli,	hanem	ki	is	tágítja	a	„wip”	szó	jelentését:	a	Goethe	által	megfogalmazott	örök	
nőiséget	(„das	Ewig-Weibliche”)	előlegzi	meg.	Ezt	tovább	erősítik	azok	a	versei,	amelyekben	egy-
egy	hangsúlyozottan	közrendű	nőhöz	beszél	olyan	gyöngéd	tisztelettel,	mintha	előkelő	hölgyhöz	
beszélne.	A	Szívem szerelme kicsi hölgy kezdetű	versben	ezzel	a	célzattal	kifejezetten	provokál,	
mintha	a	modern	kor	egyenlősítő,	plebejus	indulata	élne	benne:

az üveg gyűrűd nekem többet ér
mint egy királyné arany koronája.

Szintén	 a	 „wip”	 jelentéstartományát	 tágítják	 azok	 a	 versek,	 amelyekben	Walther	 érzékelteti,	
hogy	a	nő	pozíciója	is	költői	probléma	lehet.	A minden jóra nézve csüggedők kezdetű	versében	
például	így	beszél:

Barátnő és úrnő egy ruhában
ha volnál mit nem adnék érte!
keményen esne vagy puhábban?
ahogy azt a szívem ígérte?

édesen hangzó szó a „barátnőm”
de az „úrnőm” szóból a méltóság is átjön.

A	„barátnő”	(friundin)	pontosan	az,	mint	a	mai	nyelvhasználatban:	az	a	nő,	akivel	a	megszólaló	
férfi	együtt	van,	noha	nem	a	felesége.	(Létezik	Walthernél	a	„friunden”	ige	is,	első	személyben,	ez	
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magyarul	„csajozok”.)	Az	„úrnő”	(frouwe)	viszont	értelemszerűen	nem	adhatja	oda	magát	az	őt	dicső-
ítő	–	és	néha	bizony	keserűen	bíráló	–	szerelmes	férfinak.	Az	a	költői	elgondolás,	amely	szerint	„egy	
ruhában”	(in	einer	waete)	két	női	test	létezzen,	és	az	egyiket	bármikor	ölelhesse	a	szerelmes	férfi,	a	
másikat	soha,	az	öröm	fogalmával	összekapcsolja	a	szeretett	nő	költői	megalkotottságát.

Erről	 tanúskodnak	 a	 nő	 „megcsináltságáról”,	 „wunder	wol	 gemachet”	 voltáról	 szóló	 versek.	
Ezekben	Walther	nem	azt	állítja,	hogy	Isten	szépnek	teremtette	az	imádott	nőt,	hanem	azt,	hogy	az	
ő	költészete	révén	szép.	Egy	példa,	tíz	másik	helyett:

Egy nő remekül megcsinálva
mond ő még nekem köszönetet
kívánatos testét csodálva
költök róla dicsérő éneket

örömest hódolnék minden nőnek
de nekem mégis ez az egy kell
más férfi nézzen más nőt neki kellőnek
nem gondolok rá gyűlölettel
ha ő a magáét is így dicséri
én ezt itt ő meg azt ott érti.

A	„más	férfi”	nyilván	másik	kortárs	német	költőt	jelent.	Walther	itt	olyasmit	jelent	ki,	hogy	
azt	sem	bánja,	ha	a	többiek	plagizálják	vagy	utánozzák	az	ő	szerelmi	líráját,	ő	úgyis	jobb	min-
denkinél.

És	megfordítva:	Walther	számos	versében	hangoztatja,	hogy	ő,	az	„örömhozzásegítőtlen	férfi”	
(fröidehelfeloser	man)	bármikor	kiolthatja	a	nő	létezését.	Ezzel	a	fenyegetőzéssel	 természetesen	
megörökíti	a	nőt.	Egyik	versében	hirtelen	meg	is	véníti,	és	még	egy	fiatal	udvarlót	is	a	nyakára	
küld.	(A	„sumerlaten”	–	ebből	lett	a	„friss	kemény	vessző”	–	az	eredetiben	is	erős	erotikus	jelentést	
és	némi	öniróniát	hordoz.)

Jaj Istenem mennyi pocskondiát kap
ha dicséretét többé nem zengem
akik most neki glóriáznak
gyalázzák majd bár ez nem vigasztal engem

ezer szív volt örömmel tele
a szépségétől melyre fütyülnek
ha többé én sem törődöm vele.

Míg azt hittem enyém a szépsége
volt-e jobb hozzá bárki mint én?
de most már mindegy ennek vége
erre számítson megmondom őszintén

ha enyhítené kínomat a hála
a hírnevem az amely őt élteti
ha megöl az az ő halála.

Ha őt szolgálva megvénülök
hát ő sem fiatalodik
és ha a hajam nem lesz örök
ő majd egy ifjúra fanyalodik

Isten segítsen fiatal jóbarát
bosszulj meg engem friss kemény
vessződdel lásd el a vénasszony baját!

Láthatjuk,	hogy	a	versbeli	örömben	nem	a	beszélő	férfi	részesül, nem	is	a	nő	(hacsak	a	friss,	
kemény	vesszőt	nem	tekintjük	örömforrásnak),	hanem	az	a	bizonyos	„ezer	szív”,	amely	a	korabeli	
közönséget	jelenti.	Magyarán	szólva,	Walther	öröme	olyan	esztétikai	tapasztalat,	amelynek	közvet-
len	testi-érzéki	vonatkozásai	vannak.	Amikor	Walther	azt	állítja,	márpedig	sokszor	állítja,	hogy	„a	
világból	kiveszett	az	öröm”,	akkor	„a	világ”	(diu	werlt)	a	bécsi	vagy	a	meisseni	fejedelmi	udvart,	az	
öröm	kiveszése	pedig	a	kortárs	művészeti	élet	valós	vagy	vélt	hanyatlását	jelenti.

Ennek	is	több	összetevője	van.	Egyrészt	a	közönség	kevésbé	fogékony	Walther	költészetére	és	
szerzői	estjeire,	mint	régebben;	ezt	ő	a	„tahóság”	(unfuoge	vagy	ungefüege)	szóval	jelöli.	Más-
részt	a	pártfogó	nem	fizeti	ki	az	ígért	honoráriumot,	esetleg	a	tárnokmester	szabotálja	el	a	kifize-
tést	vagy	a	díszruha	átadását	(sok	ilyen	esetről	olvashatunk	Walther	Spruchjaiban),	ez	a	„bőkezű-
ség”	(milte)	hiánya.	Harmadrészt	a	fiatal	költőknek	mind	versszövegeik,	mind	dallamaik,	mind	
előadásaik	művészietlenek,	Walther	 szavával	 „gyalázatosak”	 (schentlich	 vagy	 schandebaere).	
Más	kérdés,	hogy	a	Walther	után	színre	lépő	költők	teljesítménye	mai	szemmel	nézve	csakugyan	
nem	ér	fel	az	övével;	ítélete	ettől	még	szubjektív	marad.

Részben	ezzel	magyarázható,	hogy	Walther	költészetében	az	öröm	olyan	érték,	amely	már	vagy	
még	nincs,	illetve	nem	volt	és	nem	is	lesz.	Életrajzi	adatok	híján	az	öröm,	illetve	annak	nemléte	
segíthet	Walther	Liedjeinek,	 azaz	dalainak	 időbeli	 elrendezésében:	 a	 „még	nincs”	 tekinthető	 a	
fiatalkori	attitűdnek,	a	„már	nincs”	az	érett	korra	jellemző,	a	„nem	is	volt,	nem	is	lesz”	az	idős-
kori	reménytelenség	fikciójára	ösztökél.	Walther	korszakai	ugyanúgy	értelmezői	fikciók,	ahogy	
az	öröm	hiánya	az	ő	költői	fikciója.	Csak	az	indulatait	érezzük	valódinak,	valamint	azok	költői	
megformálását	sikerültnek.
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Walthernek	jókedvről	és	megelégedésről	tanúskodó	versei,	ha	nem	túl	nagy	számban	is,	van-
nak,	de	ezek	nem	a	szoros	értelemben	vett	örömről	szólnak,	hanem	vagy	egy	bőkezű	új	–	olykor	
régi-új	–	pártfogóról,	vagy	arról,	hogy	végre	beköszöntött	a	tavasz.	Kérdés:	tényleg	soha	nem	
volt	része	örömben?

Ha	lemondunk	a	Walther-életrajz	romantikus	jellegű,	mesterséges	megkonstruálásáról,	amely-
ben	az	autofikció	készen	kapott	életrajzi	ténnyé	alakul,	akkor	a	kérdés	egyik	fele	így	fogalmazható	
meg:	adhat-e	közönségének	örömöt	olyan	alkotó,	esetünkben	költő	(továbbá	zeneszerző	és	énekes),	
akiben	ez	nincs	meg?	Erre	aligha	kell	válaszolnom.

A	kérdés	másik	felére	megpróbálok	válaszolni.	Ez	így	hangzik:	milyen	viszonyban	áll	a	szerző	
és	a	lírai	hős?	Először	is,	szerelmi	költészet	esetében	mindig	legalább	két	szereplő	van:	az	egyik	
a	megszólaló	Én	(aki	akkor	sem	azonos	a	szerzővel,	ha	ez	utóbbi	ezt	sugallja),	a	másik	a	szeretett	
személy.	Walther	közvetítőket,	hírvivőket	is	felléptet,	de	csak	a	párbeszédes	költeményekben.

Fordítóként	és	a	versek	elemzőjeként,	értelmezőjeként	úgy	vettem	észre,	hogy	nemcsak	Walther	
„csinálta	meg”	„remekül”	a	szeretett	nőt,	hanem	a	nő	is	dolgozott	rajta,	illetve	szerelmi	költészetén.	
(Meg	vagyok	győződve	róla,	hogy	ez	a	nő	 lírai	hősnőként	mindvégig	ugyanaz	a	személy,	csak	
Walther	vele	kapcsolatos	szenvedélye	és	költői	ötletkészlete	változik.)	A	női	szereplő	új	meg	új	
impulzusokat	ad	a	férfi	lírai	hősnek,	aki	ezek	jóvoltából	öltheti	fel	a	költő	körvonalait.

Ezt	a	hipotézist	nehéz	volna	érvekkel	alátámasztani,	ha	Walther	egy-egy	versében	fel	nem	leb-
bentené	az	autofikcióról	a	fátylat.	Az	Akik örömömet télen elrabolták kezdetű	versben	(íme,	ismét	
egy	„már	nincs”-vers)	például,	tőle	merőben	szokatlan	módon,	leírja	egy	nő	nevét,	aki	látszólag	vagy	
láthatóan	a	szeretett	nő:

nézzétek milyen mély szívem sebe és károsulta!
örökké tátong hacsak
meg nem gyógyít az ő csókja kínom kihunyta
nézzétek milyen mély szívem sebe és károsulta!
örökké tátong hacsak
be nem gyógyítja Hildegunda.

A	 dolog	 úgy	 áll,	 hogy	 ez	 a	 név	 utalás	 egy	 négy	 évszázaddal	 korábbi	 irodalmi	 alkotásra,	 a	
Waltharius-eposzra,	amely	egy	Walther	nevű	hercegfi	szerelméről	és	kalandjairól	szól.	Vagyis	az	a	
személy	(nevezzük	Walthernek),	aki	a	verset	írta,	magára	ölti	egy	korábbi	Walther	alakját,	és	miköz-
ben	álságos	módon	elpanaszolja,	hogy	ismeretlen	tettesek	télvíz	idején	megfosztották	az	örömtől,	
valójában	az	átváltozás	örömében	részesül;	továbbá	a	szeretett	nőt	–	akár	ölelheti	Walther,	akár	nem	
–	biztosan	nem	hívják	Hildegundának.	Szerintem	még	ennek	is	lehet	örülni.

Az Én annyira boldog vagyok kezdetű	versben	(íme,	boldognak	boldog	lehet	a	lírai	hős,	csak	éppen	
örömben	nem	részesülhet).	Walther	még	ravaszabb	autofikciót	hajt	végre,	megkettőzi	önmagát:	

Idehallgass Walther édes egy cimborám
aki nevét Vogelweidéről jegyzi
segítő tanácsodat óhajtanám
ez a csodanő a szívemet fölötte sebzi

nem tudnánk-e mi ketten úgy énekelni
hogy aztán én menjek vele a rétre virágot lelni?

Aligha	kell	magyaráznom,	mit	jelent	„virágot	lelni”	a	réten.	Ha	ez	nem	öröm,	akkor	semmi	sem	
az.	Ráadásul	a	„csodanő”	német	megfelelője	(diu	wol	getane)	ezúttal	is	utal	a	jól	megalkotottság	
mozzanatára.	Ha	pedig	„sebzi”	a	beszélő	szívét,	akkor	ez	éppenséggel	a	jól	megcsináltság	ismérve.	
Igen	korlátolt	germanista	az,	aki	ezt	a	zseniális	önkitalációt	Heinrich	von	Morungennek	vagy	más	
Walther-kortársnak	tulajdonítja.	Ők	igen	derék	költők	voltak	(a	szakirodalom	attribúciós	névsorát	
mellőzöm),	de	nem	szorultak	Walther	segítségére	sem	a	Minnesangban,	sem	az	életrajzi	csajozás-
ban.	Aki	Walther	segítségére	szorul,	az	kizárólag	Walther	lehet.

Az	összes	Walther-vers	közül	a	Fiatalember legyen benned jó kedély kezdetűben	a	leghangsú-
lyosabb	az	öröm	fogalma	és	motívuma.	Itt	a	„jó	kedély”	(hoher	muot)	és	a	„gyönyör”	(herzeliebe)	
áll	szemben	az	örömmel,	de	a	fogalmak	feszültsége	ezúttal	 is	az	autofikció	 jelenlététől	függ.	Ha	
elhisszük,	hogy	a	vers	olyan	kioktatás,	amelyet	egy	idősebb	(és	magát	lúzernek	érző)	férfi	intéz	egy	
fiatalabbhoz,	akkor	a	feszültség	nem	valami	nagy.	Ha	viszont	feltételezzük,	hogy	a	versbeli	fiatalem-
ber	maga	Walther,	és	„egy	ruhában”	van	a	két	férfitest,	az	örömteli	és	az	örömtől	megfosztott,	akkor	
a	kulcsfogalmak	közti	feszültség	óriásira	növekszik.	Ezt	a	verset	egészében	idézem:

Fiatalember legyen benned jókedély
a tiszta szívű jóérzésű hölgyek végett
pénzgondok nélkül és örömben élj
és elismert legyen személyed

örömeid teljességet nem adnak
míg nem látszik rajtad hogy a nők elfogadnak.

Nem teljes annak az öröme
aki nem a szeretett nőtől kapja
nyilvánosan titkon vagy kettesben vele
ahogy azt a Mérték megszabja

erre gondolj fiatalember
szívbeli gyönyört keress és a szíved nyer.
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Ha pedig ezt nem nyered el
jó hírneved akkor is magasba nyúlik
ne félj hogy örömöd elszelel
ez mindenkori úrnődön múlik

magad körül csak vidámságot ossz
hogy jó fej legyél a nő ha jó hozzád ha rossz.

Ha viszont mégis elnyered
és egy helyes nő hozzád kegyesen viszonyul
hűha abból sok örömöd ered
amely mind az öledbe hull!

puszi ölelkezés közösen ágyba bújás
szívbeli gyönyört az ember szívesen újráz.

Na látod most most megtanítottalak arra
ami sohasem jutott nekem
a balsors megadni nem akarta
azt ami egy szerencsés férfinak terem

de mégis az a remény éltet
és akarat hogy mindez még engem is elérhet.

Miután	az	első	négy	strófában	összesen	ötször	szerepel	a	„fröide”	szó,	kérdés:	mit	jelent	az	utolsó	strófá-
ban	említett	„remény”?	A	német	szó	ezúttal	nem	a	gyakori	„trost”,	hanem	a	Walther	verseiben	jóval	ritkább	
„gedinge”,	amely	jelenthet	bíróságot,	megállapodást,	szerződést,	ígéretet,	sőt	fizetési	határidőt	is.	Kitől	ered	
és	milyen	erős	lehet	a	remény,	ha	egy	megkeseredett,	idős	férfi	beszél	egy	tapasztalatlan	fiatalhoz?	És	mi	a	
helyzet	akkor,	ha	ugyanannak	a	férfinak	a	kielégületlen	fele	köt	megállapodást	a	kielégült	féllel?

Ha	Walther	von	der	Vogelweide	ránk	maradt	életművét	a	szó	Henry	James-i	értelmében	szőnyeg-
nek	tekintjük,	és	nyomon	követjük	a	mintázatát,	akkor	észrevehetjük,	hogy	a	megszólaló	szubjektum	
legalább	annyi	valóságos	örömöt	kapott	a	szeretett	fiktív	nőtől,	mint	amennyinek	a	hiányáról	panasz-
kodik.	Más	kérdés,	hogy	ennek	észrevétele	már	a	mai	fordító	és	szerkesztő	örömeit	gazdagítja.

Germán Fatime rajza




