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Huszadik kaland
Attila megkéri Kriemhild kezét

A	Nibelung-ének (részlet)

i s m e r e t l e n  X i i .  s z á z a d i  n é m e t  s z e r z ő

1140 

Történt	–	erről	mesélek	–,				hogy	elhunyt	Helga	úrnő,
és	Attila	király	úr				más	hitves	után	tekintő.
A	barátai	mondják,				tanácsuk	hangzik	össze,
hogy	él	Burgundiában				egy	Kriemhild	nevű	özvegy.

1141 

Miután	meghalt				Helga,	a	szép,
„Ha	nemes	nőt	szeretnél”				–	barátai	szóltak	eképp	–,
„akkor	a	legszebb,	a	legjobb,				akit	egy	király	evégre
megkaphat:	ez	az	asszony.				Ő	volt	hős	Siegfried	felesége.”

1142 

Szólt	a	nemes	király	úr:				„Hogy	lehetne,	miképpen?
Pogány	vagyok,	nem	részesültem				a	szent	keresztségben!
Az	úrnő	pedig	keresztény.				Hozzám	nem	jöhet.
Csodával	határos,				ha	ez	végbemehet!”

1143 

Felelték	a	bölcsek:				„Annak	a	súlya	nagy,
hogy	a	legdicsőbb	nagyúr	és				a	föld	leggazdagabbja	vagy!
Kéresd	csak	a	kezét	meg!				Ha	követed	fölkereste,
hátha	nemsokára				ágyadban	fekszik	a	teste!”

1144 

Kérdezte	a	király	úr:				„No	és	ki	ismeri
a	Rajna-vidéket	meg	őket,				akik	az	urai?
A	sor	a	Pöchelarnból				való	Rüdigeren:
„A	három	királyt	gyerekkoromtól				fogva	jól	ismerem.

1145 

Gunther	és	Gernot				jeles	lovagok.
A	harmadik	Giselher.				Erényeik	nagyok.
Hírnevüket,	hogy	ragyogjon,				tettekkel	gyarapítják.
Ezt	őseik	vitézlő				példáján	alapítják.”
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1146 

Szólt	Attila	király	úr:				„Jó	lesz-e	az,	barátom,
ha	ezt	a	nőt	hazánkban				koronát	viselni	látom?
És	ha	olyan	szép,	ahogy	száll				híre	sokak	ajkára,
legjobb	barátaimnak				nem	lesz-e	belőle	kára?”

1147 

„Ő	szépségre	olyan,	mint				elhunyt	úrnőm,	szegény
Helga,	a	hatalmas.				Nincs	még	egy	női	lény,
aki	uralkodó-feleségként				szebben	mutatna.
Akihez	hozzámegy,	annak				boldogságára	odahatna.”

1148 

„Rüdiger”	–	szólt	Attila	–,				„járj	el	hát	a	nevemben!
Ha	itt	fog	feküdni	Kriemhild				oldalamon	szerelemben,
akkor	jutalmazni	foglak,				ahogy	tőlem	telik,
mert	vágyaim	a	legszebb				céljukat	meglelik.

1149 

Szólok	a	kincstárnokomnak:				annyit	adjon	neked,
hogy	életedet	barátaiddal				gond	nélkül	élheted.
Kapsz	lovakat,	ruhákat				és	mindent,	ami	kell.
Nem	sajnálok	semmit	se	tőled,				csak	indulj	máris	el!”

1150 

Rüdiger	azt	felelte,				az	őrgróf,	a	nemes:
„Ha	javaidat	elfogadnám,				az	nem	volna	helyes.
Követjárásom	a	Rajna				mellé	önként	irányul.
Fedezem	birtokomból,				amelyet	tőled	kaptam	adományul.”

1151 

Szólt	a	király,	a	hatalmas:				„Na	jól	van,	mikor	indulsz
ehhez	a	drága	nőhöz?				Isten	útközben	így-úgy
legyen	jó	hírnevedre				meg	a	hölgyre	figyelmező!
Bár	megadná	a	jósors,				hogy	válasza	kedvező!”

1152 

Rüdiger	azt	felelte:				„Mielőtt	úti	porunk	felvert,
készítsünk	össze	az	útra				szép	ruhákat	és	fegyvert!
Emelt	fővel	így	léphetünk	majd				fejedelmek	elé.
Ötszáz	derék	vitézzel				mennék	a	Rajna	felé.

1153 

Ha	látnak	Burgundiában				engem	kíséretemmel,
legyen	az	a	hírünk,				nézzenek	olyan	szemmel,
hogy	még	soha	senki				ilyen	nagy	sereget
ilyen	jól	fölszerelve				Wormsba	nem	vezetett.

1154 

Tervedet,	király	úr,				azért	félre	ne	told,
csak	mert	a	hölgy	a	bátor				Siegfried	szerelme	volt!
Siegmund	fia	volt	ő.				Egyszer	járt	udvarodban.
A	legdicsőbb	férfiaknak				sorában	ő	is	ott	van.”

1155 

Szólt	a	nemes	király	úr:				„Ha	annak	volt	a	nője,
aki	ezen	világnak				volt	legnagyobb	dicsője,
akkor	a	jó	királynőt				tervemből	ki	nem	ejtem,
és	hogy	rendkívüli	szépség,				azt	sem	felejtem.”
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1156 

Szólt	az	őrgróf:	„A	válasz				máris	füledben	ül!
Hamar	indulok	útnak:				huszonnégy	napon	belül.
Értesítem	Gotelindát,				kedves	hitvesemet,
hogy	Kriemhilda	kezéért				utam	Burgundiába	vezet.”

1157 

Ezt	a	hírt	küldte	máris				Rüdiger	Pöchelarnba.
Lett	az	őrgrófnénak	ettől				büszkesége	és	szomorúsága.
Méghogy	az	őrgróf	a	királynak				új	asszonyt	kerít!
A	szép	Helgára	gondolt.				„Egy	ilyen	hír	elkeserít!”

1158 

Amikor	az	őrgróf	felesége				ezt	a	hírt	meghallotta,
elfogta	őt	a	bánat.				Szemét	a	könny	elfutotta.
Fog-e	az	úrnő	hajlani	hozzá,				ahogy	az	elhunyt	hozzá	hajlott?
A	szép	Helgára	gondolt.				A	szíve	sajgott.

1159 

Magyarországról	Rüdiger	hét				nap	múlva	indul	útnak.
Ettől	Attila	királynak				szép	remények	eszébe	jutnak.
Bécs	városában	az	őrgróf				a	ruhákat	kiszabatja.
Az	utazást	ezután	már				nem	halogatja.

1160 

Aztán	Pöchelarnban				már	várta	Gotelind.
Lánya,	az	őrgrófkisasszony				kedvesen	tekint
az	apjára	meg	annak				az	embereire.
Vitézeket	fogadni	számos				szép	kislány	csődült	ide.

1161 

Mielőtt	Rüdiger	még				Pöchelarnba	jutott,
a	Bécsből	küldött	ruházat				hiánytalanul	befutott,
épp	úgy,	ahogy	a	málhás				öszvérek	hátára	tolták.
Nem	kell	már	félni	attól,				hogy	útközben	elrabolták.

1162 

Rüdigernek	Pöchelarnig				nem	volt	megállás.
Ott	ügyelt	rá,	hogy	kíséretének				kényelmes	legyen	a	szállás.
Ő	mint	jó	házigazda				ezért	is	tekint	körül.
Gotelind	nagyságos	asszony				az	ura	jöttének	örül.

1163 

Szintúgy	örvend	a	lánya,				az	ifjú	őrgrófkisasszony.
Apja	jövetelénél				nagyobb	örömöt	mi	fakasszon?
A	hősöket	Hunniából				örömmel	nézegeti.
Kacagó	jókedéllyel				szavát	nekik	odaveti:

1164 

„Isten	hozott	titeket	mind,				apám	és	kísérete!”
Erre	volt	a	viszonzás				sok	jó	lovag	üdvözlete
a	kisasszony	iránt,	nagy				örömmel,	buzgalommal.
Rüdiger	úti	célját				kérdezte	Gotelind	izgalommal.

1165 

Amikor	éjjel	az	ágyban				feküdt	Rüdiger	alatt,
a	nagyságos	asszony				olyan	kérdésre	fakadt
hogy:	hová	és	mi	célból				küldi	férjét	a	hun	király?
„Elmondom,	úrnőm,	Gotelinda,				csak	szép	sorban	kivárj.
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1166 

Uramnak,	a	királynak				új	feleséget	kérek,
mert	a	szép	Helga	testét				sírban	eszi	a	féreg.
Kriemhildet	kell	megszereznem,				a	Rajna-vidékit.
Ha	sikerül,	pompás	alakja				hun	földet	ékít.”

1167 

„De	jó	lesz”	–	így	az	úrnő	–,				„ha	ez	lehetséges!
Hallottuk,	milyen	sok				jó	tulajdonsággal	ékes!
Úrnőnk	helyett	legyen	úrnőnk,				ha	öregek	leszünk!
Ha	a	hun	koronát	viselné,				annak	csak	örvendezünk!”

1168 

Erre	így	szólt	az	őrgróf:				„Édes	szerelmem,
a	Rajna	felé	menőket				föl	kell	szerelnem.
Segíts	nekem	ebben!				Engedd	át	holmidat!
Egy	lovagot,	ha	jól	fel	van	szerelve,				az	öröm	átitat!”

1169 

Szólt	a	nő:	„Soraik	közt				nincs,	amennyiben	elfogad
a	kezemből	akármit,				hogy	annak	kezem	nem	ad,
és	üres	kézzel	elmegy				bármelyik	embered.”
Mondta	erre	az	őrgróf:				„Ez	az,	amit	fülem	hallani	szeret.”

1170 

Hej,	micsoda	selymek				voltak	a	garderobban!
A	lovagoknak	a	készlet				szinte	a	nyakukba	robban.	
Sisaktól	sarkantyúig				prémet	visel	minden	ebadta!
A	neki	tetsző	daliákat				Rüdiger	válogatta.

1171 

Majd	egy	reggel,	hetednap				elhagyta	Pöchelarnt
az	úr	és	a	lovagság.				Bajorország	iránt
vágtatott	a	csoportjuk				teljes	harci	díszben.
Rablók	nem	rohanták	meg	őket,				vagy	talán	csak	egy	ízben.	

1172 

Tizenkét	napba	telt,	míg				eléjük	bukkant	a	Rajna.
Érkezésük	híre				nincs	titokban	tartva.
Elmondják	a	királynak				meg	a	kíséretének,
hogy	felbukkantak	a	parton				nagyúri	jövevények.

1173 

Kérdi	a	király:	kifélék?				Tudja-e	valaki?
A	válasz:	málhájukat	sok				öszvér	cipeli.
Jó	gazdagok	lehetnek,				annyi	bizonyos.
Nekik	szállást	ajánlhat,				aki	a	városban	honos.

1174 

Amikor	szállásra	találtak				az	ismeretlenek,
eltöprengett	az	udvar:				ki	fiai	legyenek?
Ide,	a	Rajna-vidékre				őket	mi	szél	hozta?
Hívatta	Hagent	a	király	úr,				és	kilétüket	tudakozta.

1175 

Azt	mondta	Tronje	hőse:				„Még	nem	láttam	őket	biz’	én,
de	ha	szemügyre	vesszük,				pillantásunk	tüzén
rájöhetünk	azonnal,				mely	országból	jövők.
Nagyon	idegenek	lehetnek,				ha	én	sem	tudom,	kik	ők.”
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1176 

A	vendégek	ezalatt	már				elfoglalták	a	szállást.
Díszes	öltözékben				kezdték	meg	a	járkálást
a	követ	úr	meg	a	vitézek.				Az	udvarba	lovagoltak.
Igazán	gyönyörűen				öltözöttek	voltak.

1177 

Szólt	Hagen,	a	tapasztalt:				„Annyit	mondhatok	bátran,
hogy	én	azt	az	urat	–	azt,	ott	–				régóta	nem	láttam,
de	fellépése	alapján				azt	hiszem,	Rüdiger	ő,
a	hun	birodalomban				nagy	hatalmat	nyerő.”

1178 

„Mi	az	oka,	hogy	jött?”				–	a	király	ezt	kérdi.	–
„Miért	kellett	Pöchelarnból				neki	hozzánk	betérni?”
Szájából	ezt	a	kérdést				még	ki	sem	veti,
amikor	Hagen,	a	bátor				a	jó	Rüdigert	felismeri.

1179 

Hagen	és	minden	barátja				kirohan	a	teremből.
Az	ötszáz	főnyi	lovagság				leugrik	a	nyeregből.
Jól	fogadják	a	csoportot,				amely	Hunniából	érkezett.
Követség	sohasem	viselt	még				ennyire	szép	mezet.

1180 

Tronjei	Hagen				jó	hangosan	kiáltja:
„A	vendégeket,	akik	most				érkeztek,	Istán	áldja,
embereivel	együtt				a	pöchelarni	vajdát!”
A	hunniai	daliákat				Wormsban	jól	fogadják.

1181 

A	király	atyafisága				a	vendégekre	figyelmez.
Metz	szülötte	Ortwin				így	szól	Rüdigerhez:
„Hozzánk	érkezőket				olyan	szívesen
még	nem	láttunk,	mint	titeket	most.				Nem,	sohasem!”

1182 

A	jó	fogadtatást	mind				megköszönik	a	daliák.
Az	udvaroncok	nyomában				ki-ki	a	terembe	hág.
Kísérete	körében				a	királyt	ott	lelik.
Ő	feláll	a	székről,				ahogy	az	illemszabályok	követelik.

1183 

Ahogy	lép	a	követhez:				az	illem	nagy	tudója!
Gernot	és	Giselher				figyelmes	fogadója
a	vendégseregnek,				amint	az	nekik	kijár.
A	jó	Rüdigert	már				kézen	is	fogja	a	király.

1184 

Odavezeti	a	székhez,				ahol	maga	is	ült.
A	vendégek	poharába				ízletes	mézsör	került,
és	szívesen	töltögették				nekik	a	legjava	bort,
amely	a	Rajna-vidéken				valaha	is	kiforrt.

1185 

Sindold	és	Hunold				a	trónhoz	idejöttek.
Dankwart	és	Volker,				ők	is	értesítve	lettek
a	vendégek	jöveteléről,				így	tehát	örvendeztek.
Rüdigert	tiszteletben				részesíteni	igyekeztek.
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1186 

Mondta	Hagen	a	királynak:				„Szólok	hozzád	avégett,
hogy	illő	viszonoznunk				azt	a	nagy	szívességet,
amelyet	az	őrgróf				végbevitt	a	kedvünkért.
A	szép	Gotelinda	férje				emiatt	ne	kapjon	szűk	bért!”

1187 Így	szólt	Gunther	király	úr:				„A	kíváncsiság	furdal:
mi	újság	Hunniában?				Azt	is	mondd	el	egyúttal:
hogy	van	Attila	és	Helga?				Jó	volna	hallanom!”
Felelte	rá	az	őrgróf:				„Azt	el	nem	hallgatom.”

1188 

Felállt	ülőhelyéről				egész	kíséretével,
és	így	szólt	a	királyhoz:				„Szavaim	hitelével
adom	neked	a	választ,				király,	ha	engeded.
A	hír	meg	fogja	hozni,				uram,	jókedvedet.”

1189 

Szólt	Gunther:	„Add	elő	hát,				amiről	szól	a	küldetés!
Nem	kell	barátaimmal				előzetes	egyeztetés!
Hadd	tudjuk,	mi	a	közleményed,				én	és	a	híveim!
Hallgatunk	figyelemmel				és	tisztelettel,	ím.”

1190 

Szólt a tisztességgel	teli	küldönc:				„Neked	a	Rajna-partokon
szolgálatát	ajánlja				az	én	nagy	parancsnokom,
meg	a	barátaidnak,				akik	bizonyára	vannak.
Küldetésem	igéi				reményben	fogannak.

1191 

Nemes	király	uramnak				nagy	bánata	van,
meg	a	népnek	is.	Az	úrnőnk				haló	poraiban
fekszik:	Helga	királyné				koporsóba	zárva!
Ezáltal	sok	kisasszony				lett	egycsapásra	árva,

1192 

fejedelmi	családbeli	lányok,				akiket	Helga	nevelt.
Emiatt	Hunniának				súlyos	bánata	kelt.
Nincs	már,	aki	tudná				őket	jóra	nevelni.
Szokták	efféle	gondok				a	király	bánatát	növelni.”

1193 

Szólt	Gunther:	Fizesse	meg	Isten,				hogy	szolgálatát	ajánlja
nekem	és	barátaimnak				Hunnia	nagy	királya.
Üdvözletét	örömmel				hallom	és	fogadom.
Remélem,	viszonozni				adódik	alkalom.”

1194 

Szólt	a	derék	levente,				burgundiai	Gernold:
„A	világ	megsiratja,				ha	Helga,	a	szépséges	holt.
Hogy	kiváló	személy	volt,				mutatja	minden	tette!”
Ezt	sok	más	dalia	mellett				Hagen	is	megerősítette.

1195 

Megszólalt	Rüdiger	ismét,				a	nemes	hun	követ:
„Hallgasd,	király,	tovább	is				az	üzenetemet!
Az	uram	bízta	ezt	rám,				aki	gyászba	merült,
és	Helga	halála	miatt	ő				úgy	érzi,	bajba	került.
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1196 

Úgy	értesült	királyom,				hogy	Kriemhild	özvegyasszony,
mert	Siegfried	lovag	elhunyt.				Hadd	kapjak	az	igaz	szón,
ha	ez	igaz:	Kriemhildnek	engedd,				hogy	viselje	a	koronát
–	királyom	ezt	üzente	–				hun	földön,	odaát!”

1197 

Felelte	a	király	úr,				és	a	szava	illendő:
„Beszélek	a	fejével,				és	ha	férjhez	menendő,
három	nap	múlva	értesítlek.				Felőlem	férjhez	mehet.
Ez	rajta	múlik!	Attila	királynak				miért	mondjak	nemet?”

1198 

Közben	a	vendégseregnek				jó	szállást	kijelöltek.
A	vendégekkel	annyi				kedvességet	közöltek,
hogy	Rüdiger	kijelenti:				itt	mindenki	barátja.
Hagennek	tett	régi	szolgálatát	most				Hagentől	viszonozva	látja.

1199 

Így	tehát	Rüdiger	vár				a	harmadik	napig.
Gunther	tanácskozást	kezd				–	tettében	bölcsesség	lakik!	–,
vajon	atyafisága				helyesnek	tartja-e,
hogy	Kriemhildből	lehessen				Attila	hitvese.

1200 

Mindnyájan	helyeselték,				Hagent	kivéve.
Ő	Guntherhez	így	szólt,				szemébe	nézve:
„Ha	meggondolod	a	dolgot,				még	akkor	sem	engeded,
ha	a	húgod	szeretné,				mert	jóra	nem	vezet!”

1201 

„Már	miért	is	ne	hagynám”				–	ez	jött	Gunthet	nyelvére	–,
ha	a	királynőnek	éppen				ez	volna	kedvére?
Elvégre	ő	a	húgom!				Még	szítom	is	hevét!
Eljárunk	a	nevében,				ha	ez	növeli	hírnevét!”

1202 

Most	Hagen	mondta:	„Jobbik				eszedet	vedd	elő!
Ha	Attiláról	tudnál	te	annyit,				mint	ami	fejemben	levő,
úgy	tudnád:	nősülése,				amiről	beszélsz	te,
éppen	téged	sodorna				a	legnagyobb	veszélybe.”

1203 

„De	miért?”	–	kérdezte	Gunther.	–				„Én	majd	nagyon	vigyázok,
hogy	Attilát	kerüljem,				és	gyűlölet	vagy	átok
ne	szálljon	a	fejemre,				ha	húgomat	elveszi.”
Felelte	erre	Hagen:				„Ezt	hiszi	a	piszi.”

1204 

Hívatták	Giselhert,				valamint	Gernoldot,
hátha	e	két	vitéznek				kedve	arra	hajolt	ott,
hogy	Kriemhild	lehessen				a	hun	király	felesége.
Ezt	mindenki	helyesli,				Hagent	kivéve.

1205 

Burgundia	lovagja,				Giselher	odahatott:
„Most	már,	Hagen	barátunk,				mutass	jóakaratot!
Sok	bánatot	okoztál				neki:	tedd	végre	jóvá!
Ami	jósorsa	lenne,				azt	hagyd,	hogy	váltsa	valóvá!
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1206 

Már	úgyis	tönkretetted				nővérem	életét”
–	a	jó	királyi	öcstől				hangzott	ilyen	beszéd	–,
„és	ő	téged	ez	okból				teljes	joggal	gyűlöl.
Nem	vettek	el	több	örömöt	még				asszonytól,	gyönyörűtől!”

1207 „Elmondom	nektek,	amit	most				előre	látok.
Ha	Attila	elveszi	őt,	az				ránk	nézve	átok.
Tönkre	fog	tenni	minket,				amint	azt	tervezi,
ha	sok	fegyverben	álló				harcos	körülveszi.”

1208 

Hagennek	ezt	felelte				a	hős	dalia,	Gernold:
„Könnyen	meglehet,	hogy				míg	mindnyájan	nem	leszünk	holt,
nem	fogunk	elutazni				Attila	udvarába.
Kriemhildhez	legyünk	jók!				Ez	hírnevünknek	válik	javára.”

1209 

Hagen	erre	felelte:				„Én	jobban	látom	a	pályát!
Ha	nemes	Kriemhilda	hordja				Helga	koronáját,
akkor	–	még	nem	tudni,	mi	módon	–				nekünk	nagy	bajt	okoz.
Ne	engedjük	a	nászt	meg!				Ez	a	döntés	az	okos.”

1210 

Szép	Ute	fia,	Giselher				felrója	vádul:
„Ne	cselekedjünk				ilyen	galádul!
Inkább	örülnénk,				hogy	jut	neki	dicsőség!
Mondhatsz,	Hagen,	akármit,				bennem	él	iránta	a	hűség!”

1211 

Ennek	hallatára				Hagen	haragudott.
Gernot	és	Giselher				Guntherrel	arra	jutott,
hogy	ők	oda	nem	állnak				az	útba	akadálynak,
ha	Kriemhild	oda	akarja	adni				magát	a	hun	királynak.

1212 

„Úrnőnknek	elbeszélem”				–	szólt	a	nagyúr,	Gere	–,
hogy	Attila	királytól				nagy	vonzalmat	nyere,
akinek	sok	hős	levente				tisztelettel	hódol.
Ilyen	házasság	az	összes				régi	bajért	kárpótol.”

1213 

Odamegy	a	derék	levente,				ahol	Kriemhild	lakik.
A	hölgy	kedvesen	fogadja.				Gere	szájából	kibukik:
„Jó	hírem	van,	örülhetsz.				Adj	is	hírnökjutalmat!
Jószerencséd	elűzi				a	régebbi	siralmat.

1214 

Egy	király	beléd	szerelmes,				úrnőm,	és	követet
küldött	hozzánk.	A	legjobb,				aki	trónra	ülhetett,
vagy	koronát	viselhet!				Neki	te	fogsz	kelleni!
Nemes	lovag	a	hír	hozója.				Bátyád	ezt	üzeni.

1215 

Felelte	a	soksiralmú:				„Nem	engedi	meg	Isten
se	neked,	se	a	baráti	körnek,				hogy	gúnnyal	behintsen
engem,	a	nyomorultat!				Velem	olyan	férfi	mit	kezd,
aki	tudhat	maga	mellett				szerető	szívű	hitvest?”
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1216 

Így	tiltakozik	az	úrnő,				mondván:	módját	nem	látja.
De	jön	Giselher,	az	öccse				és	Gernot,	a	bátyja.
Kérik:	a	jószerencsét				ne	lökje	el.
Ha	a	hun	király	feleségül				veszi,	ő	boldogságra	lel!

1217 

Egyikük	sem	tudta				rábeszélni	a	szép	nőt,
hogy	szeretni	akarjon				bármiféle	kérőt.
Így	szóltak	a	fivérek:				„Ha	a	hírt	megveted,
akkor	is	–	arra	kérünk	–				fogadd	a	követet!”

1218 

Felelte	a	nemes	asszony:				„Azt	nem	tagadhatom,
hogy	Rüdiger	személye				becses	nekem	nagyon,
mert	ő	igen	kiváló.				Ha	nem	ő	a	követ,
szívem	rosszkedve	bárki				más	küldöncöt	kivet.”

1219 

Még	azt	is	mondta:	„Holnap				jöjjön	ide	nyomban,
itt	akarom	fogadni				a	lakosztályomban.
A	döntésemet	akkor				fogom	vele	tudatni.”
És	ismét	nekiállott				fennhangon	siratni.

1220 

A nemes Rüdiegernek				más	szándéka	nem	is	volt,
mint	az,	hogy	a	személye				legyen	Kriemhild	elé	tolt.
Megbízott	ő	magában:				van	ő	olyan	eszes,
hogy	rábeszélő	szavának				jó	eredménye	lesz.

1221 

Másnap	reggel	aztán,				a	misét	követően
nagy	tülekedés	volt				Rüdiger	körül	keletkezőben.
Mindenki	vele	akart	az				udvarba	menni.
Sok	férfit	láttak	akkor				ünnepi	ruhát	felvenni.

1222 

Kriemhild,	a	büszke	szépség				gyászba	borulva
várja	Rüdigert,	hogy				lakrészéhez	vonulna.
Hétköznapi	ruhát	hord,				jeléül	a	gyásznak.
Bezzeg	a	hölgyek	körülötte				díszben	pompáznak!

1223 

Kriemhild	egészen				az	ajtóig	elé	megy.
Jól	fogadja	a	kiváló				férfit	az	özvegy.
Rüdiger	csak	tizenkét				kísérővel	érkezett.
Kriemhild	magasabb	rangú	követtel				még	nem	fogott	kezet.

1224 

Akkor	az	uraságot				és	kísérőit	leültették.
A	hazai	őrgrófok	mind	a	ketten				magukat	előre	tették,
Gere	és	Eckewart	úr.				Ők	a	burgundi	gyámság.
Már	csak	az	úrnő	miatt	sem				volt	valami	nagy	vidámság.

1225 

A	követek	körül	a	sok	szép				úrinő	csak	úgy	nyüzsgött.
Kriemhild,	gyászba	borulva,				sírással	küzdött.
A	mellein	a	ruhája				könnyektől	átitatva.
Rüdiger	látja	ezt	jól.				Tiszteletét	mutatja.
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1226 

Végül	a	követ	így	szól:				„Nemes	király	leánya,
nekem	és	társaimnak,				mindünknek	az	a	vágya,
hogy	színed	elébe	lépnünk				legyen	engedély,
és	átadjuk	a	hírt,	amellyel				megtett	utunk	nem	csekély.”

1227 

„Az	engedély	megadva”				–	mondta	Kriemhild	nemesen.	–
Amiről	az	üzenet	szól,				mondd	meg	egyenesen!
Meghallgatom	örömmel,				mert	jó	küldönc	kegyelmed.”
Senki	sem	érzett	a	szavakban				igent	mondani	kedvet.

1228 

Szólt	Rüdiger	nagyúr	most,				a	Pöchelarni:
„Attila	nagy	királynak				támadt	kedve	téged	akarni.
Burgundiába	evégett				küldött	engem	követül,
akit	a	kedvedért	sok				jó	lovag	vesz	körül.

1229 

Királyom	szerelmet				ajánl,	bánat	nélkül.
Irántad	baráti	gyöngéd				vonzalomra	készül,
amilyet	Helga	iránt	is				táplált,	aki	szíve	csücske	volt.
A	kiváló	nő	után	a	bánat				tőle	sok	napot	elrabolt.”

1230 

Felelte	a	királynő:				„Rüdiger,	jó	őrgrófom!
A	bánatomat,	ha	tudnád,				mennyire	féltve	óvom,
akkor	nem	noszogatnál,				hogy	szeressek	bérki	férfit.
Elvesztettem	a	legnagyobbat,				aki	valaha	élt	itt!”

1231 

„Mi	más	kárpótol	a	búért”				–	kérdi	a	pöchelarni	merész	–,
mint	a	szív	szerelme?				Akinek	jut	belőle	rész,
és	olyan	személy	a	másik,				aki	megfelelő,
akkor	a	szívbeli	siralomra				gyógyulást	lel	ő.

1232 

Ha	téged	a	királyom				feleségül	vesz	el,
akkor	tizenkét	koronának				királynője	leszel.
Ezekhez	megkapod	még				vagy	harminc	herceg	földjét,
akiket	leigázott				a	hun	királyi	fölség.

1233 

Lennél	úrnője	egy	sor				kiváló	férfinak,
akik	szegény	Helga	úrnőm				szolgái	voltak	a	minap,
és	számos	úri	hölgynek,				aki	szolgálatában	állt,
mind	fejedelmi	vérből!”				–	a	jó	lovag	szava	szállt.	–

1234 

„Továbbá	fejedelmem				még	azt	is	üzeni:
ha	az	ő	koronáját				a	te	fejed	viseli,
megkapsz	minden	hatalmat,				ami	Helgának	jutott.
Attila	kíséretének				is	parancsolhatsz	legott.”

1235 

Felelte	a	királynő:				„Én	azt	már	sose	várom,
hogy	másodszor	is	egy	hős				legyen	a	párom!
Egy	volt:	az	odaveszett	már,				és	ez	annyira	bánt,
hogy	holtomig	szomorúság				gyötörhet	eziránt.”
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1236 

Erre	a	hunok	felelték:				„Királynő,	te	hatalmas!
Attila	mellett	az	élet				sok	örömre	alkalmas.
A	dolgod	annyira	jó	lesz,				hogy	az	szinte	csoda.
Szavadat	fogja	lesni				dicső	lovagok	hada.

1237 

Helga	hölgyei	a	te	csapatoddal,				amely	aligha	rút,
ha	együttesen	kiadnak				egy	nagy	hölgykoszorút,
úgy	a	sok	jó	vitéznek				szívei	nem	sajognak.
Szép	úrnő,	vedd	eszedbe				jó	végét	e	dolognak!”

1238 

Szólt	a	hölgy	illő	pózt	felöltve:				„Hagyjuk	a	beszédet
holnap	reggelig.	Akkor				gyertek	a	válasz	végett.
Akkor	kérésetekre				méltó	választ	adok.”
Távoztak,	mást	nem	tehettek				a	derék	lovagok.

1239 

Mihelyt	a	hun	követség				a	szállására	ért,
hívatta	a	jeles	úrnő				azonnal	Giselhért,
továbbá	édesanyját.				Azt	mondta	mindkettőnek,
hogy	mást,	mint	siratást,	gyászt				nem	tarthat	illendőnek.

1240 

Szólt	az	öccse,	Giselher:				„Nővérem,	úgy	tudom,
és	én	is	azt	hiszem,	hogy				minden	fájdalom
enyhülne,	ha	a	hun	királyhoz				mennél	feleségül.
Akárki	mond	akármit,				a	jó	döntés	ez	lenne	végül.

1241 

Nagy	örömödre	lesz	majd”				–	folytatta	öccse	így	–,
hogy	a	Rajnától	a	Rhone-ig,				az	Elbától	a	tengerig
nincs	még	hozzá	hasonló				hatalmas	uralkodó.
Boldogságodra	válik				vele	a	kézfogó.”

1242 

„Jó	öcsém”	–	így	az	asszony	–,				„miért	ajánlasz	ilyet?
Más,	mint	a	gyász,	a	sírás				nem	lel	bennem	helyet.
Az	udvarba	hogy	mehetnék,				ahova	járnak	a	lovagok?
Szép	voltam	valaha	régen,				de	már	nem	vagyok.”

1243 

De	akkor	Ute	asszony				így	intette	a	lányát:
Fogadd	meg,	drága	lelkem,				fivéreid	tanácsát!
Hallgass	a	barátaidra:				akkor	áll	a	dolgod	jól!
Már	régóta	figyellek,				szomorúan	a	gondtól.”

1244 

Kérte	Kriemhild	az	Istent,				neki	tanácsot	adjon:
legyen-e	gazdag,	hogy	ezüstöt,				aranyat,	ruhát	osztogasson,
mint	amikor	még				életben	volt	a	férje.
De	olyan	boldog	sose	lesz	már,				az	égtől	hiába	kérje.

1245 

De	aztán	arra	gondolt:				„Mégsem	tehetem	ezt	én!
Övé	legyek?	Pogány	ő,				én	pedig	keresztyén!
Ebből	a	világ	szemében				szégyen	kerekedne!
Ha	minden	országát	nekem	adná,				akkor	sem	lehetne!
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1246 

E	nézet	mellett	kitartott				nappal	és	éjszaka.
Amint	feküdt	az	ágyban,				nyomta	gondok	sora.
Csillogó	két	szeméből				folyt	a	könnyek	füzére,
míg	aztán	el	nem	indult				a	hajnali	misére.

1247 

A	mise	kezdetére				a	királyok	megjöttek.
Az	özveggyel,	szegénnyel				megint	sokat	törődtek.	
Mondták	neki:	menjen				a	hun	királyhoz	férjhez.
Az	úrnőhöz	vidám	kedv				egy	szikrányi	sem	férkez.

1248 

Attila	király	úr				követeit	hívatták,
akik	a	hazautat	már				nem	szívesen	halogatták.
Akár	„igen”,	akár	„nem”,				csak	mehessenek	végre!
Rüdiger	az	udvarba	ment	hát,				lovagjaitól	kísérve,

1249 

megtudni,	hogy	a	hölgynek				mi	a	válasza,
és	minél	hamarabb,	mert			soká	érnek	haza.
Hosszú	és	nehéz	út				visz	Hunnia	felé.
Rüdigert	odavezették				Kriemhild	úrnő	elé.

1250 

A	hős	szelíd	szavakkal				igyekszik	odahatni,
méltóztassék	az	úrnő				döntését	vele	tudatni,
hogy	az	Attila	udvarába				ő	híven	megvigye.
Már-már	biztosra	vette:				nem	lesz	meg	ura	frigye,

1251 

mert	a	nő	kimutatta:				nem	kell	neki	senki	férfi.
Mondta	erre	az	őrgróf:				„Nem	kellene	így	élni!
Miért	hagyod,	hogy	szép	személyed				elhervadjon	hiába?
Egy	kiváló	férfi	oldalán	lépj				a	hírnév	magas	fokára!”

1252 

De	nem	használ	a	szép	szó.				Végül	Rüdigér
az	úrnőnek	titokban				olyasmit	igér,
hogy	bosszút	állhat	ezáltal				bármily	sérelemért.
Az	ilyesféle	szóból				Kriemhild	végül	is	ért.

1253 

Rüdiger	így	szólt	a	hölgyhöz:				„A	bőgést	hagyd	már	abba!
Ha	ügyedet	Hunniában				senki	más	nem	támogatja,
csak	én	meg	az	atyafiságom				meg	a	háznép,	a	személyem	körüli,
akkor	is,	ha	bárki	bántott				téged,	az	megkeserüli.”

1254 

Ettől	a	királyi	hölgynek				mindjárt	jobb	lett	a	kedve.
„Esküdj:	ha	bárki	bántott,				káromra	törekedve,
úgy	te	leszel	az	első,				aki	megbünteted!”
Az	őrgróf	azt	mondta:	„Úrnőm,				ezt	biztosra	veheted.”

1255 

Rüdiger	megesküdött	rá				az	összes	emberével,
hogy	Hunniában	az	úrnőt				szolgálni	fogja	hévvel,
és	ha	bármit	kíván	Attila	földjén,				az	nem	lesz	megtagadott.
Erre	az	esküszóra				Rüdiger	kezet	adott.
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1256 

Gondolta	a	hűséges	asszony:				„Most	már	van	sok	barátom,
és	szabadon	cselekszem,				ezt	én,	szegény	nő,	belátom.
Nem	érdekel,	mi	háborítja				az	emberek	szíve	mélyét,
ha	megbosszulhatom	még				kedves	férjem	személyét!”

1257 

Gondolta:	„Ha	a	hun	királynak				olyan	sok	lovagja	van,
akkor	nekem	is	majd				szót	fogadnak	sokan.
És	ha	annyira	gazdag,				én	is	oszthatok	sokat.
Hagen,	a	mocsok	gazember				elvette	vagyonomat!”

1258 

Azt	mondta	Rüdigernek:				„Ha	nem	lenne	pogány,
nem	is	volna	kifogásom				ellene	sehány.
Elmennék	udvarába,				és	lehetne	a	férjem.”
Az	őrgróf	mondta:	„Úrnőm,				eszed	jobb	útra	térjen!

1259 

A	keresztény	vitézek				hun	földön	úgy	nyüzsögnek,
olyan	sokan,	hogy	azt	te				nem	érzed	pogány	rögnek.
És	ha	Attilát	rávehetnéd,				hogy	megkeresztelkedjen?
Egy	okkal	több,	hogy	személyed				az	ágyába	ereszkedjen.”

1260 

Szólt	most	ismét	a	bátyja:				„Mondj	hát	igent,	hugom!
Hagyd	abba	a	siralmat,				mert	már	nagyon	unom!”
Kriemhild	gyászolt	tovább	is,				de	aztán	az	lett	a	vége,
hogy	a	hősök	előtt	kimondta:				lesz	ő	Attila	felesége.

1261 

Szólt:	„Tartok	veletek	hát				én,	szerencsétlen	özvegy.
Elmegyek	Hunniába,				feltéve,	hogy	velem	megy
az	a	néhány	barátom,				akit	a	sors	meghagyott.”
Erre	Kriemhild,	a	szépség				a	hősök	előtt	kezet	adott.

1262 

Szólt	az	őrgróf:	„Maroknyi				embered,	ha	van,
nekem	több	is	van	annál.				Ügyelünk	gondosan,
hogy	átvigyünk	becsülettel				a	Rajna	vize	felett.
Úrnőm,	Burgundiában				tovább	időznöd	nem	lehet.

1263 

Van	ötszáz	jó	vitézem				és	az	atyafiságom,
itt	is,	akárcsak	otthon				szolgálatodra	állón.
Parancsolj	nekik,	úrnőm!				És	parancsolhatsz	nekem
–	elvégre	megfogadtam	–				hacsak	nem	sérül	becsületem.

1264 

Összekészítheted	már				az	úti	felszerelést.
Rüdiger	tanácsa	miatt	nem				fogsz	érezni	neheztelést.
Mondd	a	lányoknak	is	majd,				akik	téged	kísérnek,
hogy	útközben	minket	kiváló				hősök	utolérnek.”

1265 

Még	megvolt	félretéve				pompás	lószerszám
Siegfried	idejéből				hölgyeknek	ezerszám.
Bizony,	büszke	lehet	rá,				aki	ezzel	indul	útnak!
Hej,	sok	szép	úrilánynak				remek	nyeregtartozékok	jutnak!



20

1266 

Sok	szép	ruhát,	amelyben				gyakran	csodálva	voltak,
most	az	utazáshoz				becsomagoltak.
Attila	hun	királyról				hallottak	számos	csodát.
Felnyitottak	sok	gondosan	zárt				kelengyés	ládikát.

1267 

Igyekeztek	ötödfél				napig	a	szorgoskodók.
Előkeresték,	amit	rejt				ruhástasak	és	fiók.
Kriemhild	a	házi	kincstár				aranyát	elő	akarta	venni,
Rüdiger	daliáit				ezzel	gazdaggá	tenni.

1268 

Volt	még	neki	annyi				a	nibelungi	kincsből,
hogy	azt	cipelve,	akár	száz				málhás	öszvér	ki	is	dől.
Ezt	akarta	a	hunoknak				elajándékozni.
Ez	Hagennek,	fülébe	jutva,				gondot	kezd	okozni.

1269 

Így	szólt:	„Kriemhilda	úrnő				engem	már	úgyis	utál,
ezért	jobb	lesz,	ha	Siegfried				aranya	itthon	áll.
Miért	kapjon	ilyen	nagy				kincset	az	ellenség?
Jól	tudom,	hogy	az	úrnő				mit	kezdene	ezzel	még!

1270 

Ha	elvinné	a	kincset,				akkor	azt	–	nemdenem?	–
szétosztaná	azért,	hogy				fordítsa	ellenem!
De	hiszen,	hogy	elvihesse,				még	elég	lova	sincs!
Kriemhildnek	üzenem,	hogy				Hagennél	marad	a	kincs.”

1271 

Amikor	ezt	megtudta	Kriemhild,				ádáz	dühbe	gurult.
Keserű	sérelemmel				fivérei	elé	vonult.
Ők	adták	volna	a	kincset,				de	már	nem	lehetett.
Rüdiger,	a	derék	hős				biztató	szót	vetett:

1272 

„Hatalmas	királynő,				mit	sírsz	az	aranyodért?
Hogy	a	kedvedben	járjon,	ahhoz				Attila	király	nagyon	ért!
Mihelyt	a	szeme	elé	kerültél,				annyi	aranyat	ad,
hogy	akármennyit	osztasz,				még	mindig	sok	marad!”

1273 

Felelte	a	királynő:				„Nemes	Rüdigér,
nem	volt	még	királyi	nőnek				kincse,	amely	annyit	ér,
mint	amennyit	Hagen	elvett				tőlem	álnokul!”
Ekkor	bátyja,	Gernot				a	kincstárhoz	vonul.

1274 

Királyi	hatalommal				a	kulcsot	elragadja.
Kriemhild	aranyát	mind				szétosztogatja,
harmincezer	márkát				vagy	még	annál	is	többet.
Jut	az	idegeneknek!				Ennek	Gunther	is	örvend.

1275 

Így	szólt	a	pöchelarni	férfi,				Gotelinda	férje:
„Nem	akarom,	hogy	a	kincset				az	én	kezem	érje,
vagy	hozzányúljon	a	királynő,				bár	övé	volt	valaha,
és	mint	nibelungi	szerzeményhez				volna	hozzá	joga.
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1276 

Tartsátok	meg	magatoknak,				nem	kell	az	nekem,
elvégre	a	hazámból				annyi	kincs	jött	velem,
hogy	útközben	hazáig				az	aranyotok	nélkül	is
a	költségeinkre	elég	lesz				bőséggel	végül	is.”

1277 

De	még	ennek	előtte				Kriemhilda	hölgyei
összeszedtek	arany	ékszert,				tizenkét	ládát	töltve	ki.
Az	úrnőnek	amúgy	is				szép	kösöntyűket	adnak,
hogy	azzal	díszelegjen,				amíg	az	úton	haladnak.

1278 

Hagen	–	így	látta	Kriemhild	–				nyomasztó	túlerő.
Áldozati	aranyból				még	ezer	márkát	bírt	a	nő.
Ezt	a	férje	lelke	végett				szétosztotta	az	emberek	között.
Ilyen	hitvesi	hűség				Rüdigert	és	másokat	lenyűgözött.

1279 

Kérdi	az	úrnő:	„A	jóbarátok				merre	vannak,
akik	a	kedvemért	idegenbe				elmennek	hontalannak?
Ők	velem	lovagolnak				a	messzi	Hunniába.
Tegyenek	szert	kincseimből				paripára,	díszruhára!”

1280 

Az	úrnőhöz	így	szólt				őrgróf	Eckewárt:
„Minthogy	az	én	személyem				mindig	is	arra	várt,
hogy	hűséggel,	bizalommal				személyedet	szolgálja,
ez	a	hűség	az	újabb,				nagy	próbát	is	kiállja.

1281 

Veled	megyek.	Magammal				viszek	ötszáz	vitézt,
téged	a	híveidként				mindig	szolgálni	készt.
Nem	választ	el	semmi	tőled				minket,	csak	a	halál.”
Meghajolt,	ezt	hallva,	Kriemhild.				Okot	erre	bőven	talál.

1282 

Készültek	útra	kelni.				Jött	a	sok	málhás	öszvér.
Búcsúkönnyeket	ontott				jóbarát,	atyafi,	testvér.
Ute,	a	nagy	úrnő				és	számos	szép	leány
fájlalta,	hogy	Kriemhild	nyomában				támad	majd	nagy	hiány.

1283 

Kriemhild	száz	gyöngyörű	lányt				vitt	az	útra	magával.
Úgy	felcicomázta	őket,				hogy	az,	biza,	rávall.
Gyülekeznek	a	könnyek				a	csillogó	szemekben.
Kriemhildnek	Attila	mellett				lesz	része	még	örömekben.

1284 

Akkor	jött	Giselher				és	a	bátyja,	Gernold
a	kísérete	élén,				ahogyan	illendő	volt.
Nővérüknek	akartak				így	lenni	oltalom.
Ezer	derék	levente				ügetett	mindkét	oldalon.

1285 

Jött	az	okos	Ortwin				és	a	bátor	Gere.
Rumold,	a	konyhamester				is	érkezett	vele.
Megszervezték	a	szállást				egészen	a	Dunáig.
Velük	tartott	Gunther	király	is,				de	csak	a	városhatárig.
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1286 

Mielőtt	a	Rajna	mellől				távozni	lóra	ültek,
Hunniába	kitartó,				gyors	követeket	küldtek:
vigyék	meg	a	hírt	a	királynak,				hogy	jártak	nagy	sikerrel.
Elnyerték	a	királynőt!				Közeledik	Rüdigerrel!

JegyZeteK

A huszadik kaland a mű leghosszabb fejezete, száznegyvenhét strófából áll a B kéziratban, a C-ben még 
ennél is több. A mai olvasó akár hosszadalmasnak, túl aprólékosnak is érezheti. Pedig a mozzanatok el-
aprózásának megvan az epikai funkciója: a cselekmény második félidejének lassan kell kezdődnie, hogy 
a Szerző az események fokozatos felgyorsításával is érzékeltethesse a belőlük kibontakozó borzalmat.

Az eddigi észak-déli tengelyt (Burgundiával szemben szászok, dánok, izlandiak, nibelungiak) felvált-
ja a kelet-nyugati: a Rajna a Dunával, Burgundia Hunniával néz farkasszemet. A Szerző szembeötlő-
en otthonosabb a Duna tájékán, mint a Rajna-vidéken, sokkal jobb a helyismerete. A műben körvo-
nalazódó civilizációs feszültség pedig erősen emlékeztet a mai nyugat- és kelet-európaiak egymás irán-
ti kölcsönös meg nem értésére.

Azt is remekül érzékelteti a Szerző, hogy Kriemhild viselkedése terhére van a wormsi udvarnak, fő-
leg gunthernek. Kriemhild sok éve tartó gyásza maga a megtestesült szemrehányás, bűntudatkeltés. 
Hiába könnyen belátható, hogy Hagennek igaza van: Kriemhild a hun király feleségeként óriási ha-
talomra fog szert tenni, amelyet minden bizonnyal bosszúállásra fordít majd – gunthernek elege van 
a húgából, és örül, hogy végre-valahára szépszerével megszabadulhat tőle.

Máshol is vannak a műben erős nézőpontváltások, de itt a  Szerző valósággal tobzódik bennük. 
A huszadik kaland elején a helyszín átkerül Hunniába, és Attila nézőpontját közvetíti a szöveg. Aztán 
Rüdiger szemével látjuk az eseményeket, majd bepillantunk gotelinda gondolataiba, mi több, egy-
két pillanatra még az ifjú őrgrófkisasszony felajzottságát is átérezhetjük. És így tovább: a Szerző nem 
rejti el befogadói pillantásunk elől a három királyi fivér nézőpontját (méghozzá hol elkülöníti, hol pe-
dig összemossa őket), de Hagen titkos gondolataiba is beleolvashatunk, a vége felé pedig nagyobbrészt 
Kriemhild szemével látjuk az eseményeket. Amikor aztán a Szerző nem Rüdigernek nevezi az őrgró-
fot, hanem így említi: „a pöchelarni férfi, gotelinda férje”, akkor egy pillanatra visszahozza Ausztri-
át és vele együtt gotelinda nézőpontját is, méghozzá egy többszörös konfliktustól feszült pillanatban.
ez az alkotói eljárásmód eltávolítja a művet a hősi énektől, amelyre nem jelemző a sűrű nézőpontvál-
tás, és a modern történelmi regény előfutárává teszi.

1140
Helga, „Helche”: fiktív személy. Mindenesetre germán 
név, amellyel a Szerző azt sugallja, hogy Attila előző fele-
sége is „német” nő volt, vagyis a hun király házasságok ré-
vén is igyekszik közeledni a Nyugathoz. Ha viszont Hel-
ga germán nő volt, akkor valószínűleg keresztény is volt, 
így tehány a keresztény-pogány vegyesházasságra kellett 
már precedensnek lennie. Attila vallásinak látszó dilem-
mája az 1242. strófában valójában civilizációs dilemma: 
a hun király felvehetné a szent keresztséget, de a huno-
kat nem alakíthatja át nyugatias néppé. A Szerző szeme 
előtt a nemrég megtérített – félig-meddig még mindig 
pogánynak számító – magyarok lebeghettek.

1144
Rüdiger: a  Roger(ius) német névváltozata.A második 
rész e fontos szereplője minden előkészítés nélkül lép be 
a cselekménybe. Azt állítja hogy a wormsi királyi fivé-
reket gyerekkorától fogva ismeri, de nem derül ki, hogy 
hol találkozott velük.

1150
birtok: a mai Alsó-Ausztria területének egy része a hun 
király birodalmához tartozott. Itt kaphatott Rüdiger hű-
bérbirtokot Attilától.

1154
Siegfried (…) járt udvarodban: erről sem tudunk meg 
semmi többet.

1157
Pöchelarn, ma Pöchlarn, a műben „Bechelaren”: kisvá-
ros Alsó-Ausztriában, Rüdiger- és Nibelung-kultuszáról 
nevezetes.

1159
Magyarország, „Ungern”. Később az ország „Hiunen lant” 
néven fordul elő, ezt többnyire Hunniának fordítom.

1161
útközben elrabolták: az országutakon rossz volt a közbiz-
tonság. erős katonai fedezet nélkül nem volt ajánlatos 
értékes holmit szállítani.
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1167
örvendezünk: vagy nem őszinte az őrgrófné, vagy igen 
gyorsan megváltozott a véleménye. A 1157. sköv. Stró-
fában még fenntartásai voltak Kriemhilddel szemben.

1169
soraik közt: az eredetiben is rendkívül nyakatekert mon-
datszerkezet mintha az asszony kelletlenségét fejezné ki.

1186
nagy szívesség: nem tudni, miféle szívességet tett Rüdiger 
a burgundiaknak. talán közvetített Worms és a hunok 
között. gunthernek nyilván jól jönne egy erős keleti szö-
vetséges, akinek országa mindazonáltal nem szomszédos, 
de még közel sincs.

1188
felállt: Rüdiger ettől kezdve már nem vendég, hanem 
a hun király hivatalos ügyben eljáró küldötte.

1190
parancsnok, „voget”: Rüdiger követként nem egyszerű-
en Attila hűbérese, hanem békés célú, de katonai jelle-
gű feladatot hajt végre.

1191
sok kisasszony: Attila udvarát Rüdiger afféle kelet-európai 
nevelődési és művelődési intézetként állítja be.

1196
elhunyt, „erstorben”: érzékelhető, hogy Rüdiger diplo-
matikusan fogalmaz.

1198
Hagennek tett régi szolgálat: nem tudjuk, mi lehetett. 
Nem biztos, hogy azonos a  1186. strófában említett 
nagy szívességgel.

1215
olyan férfi: nem egyértelmű, hogy Kriemhild értesült-e 
már Attila vele kapcsolatos szándékáról, és tudja-e, hogy 
az előző feleség, Helga már meghalt.

1232
tizenkét korona: az Attila által leigázott országok.

1249
hölgy: az eredetiben „fürst” van, ami gunthert jelentené, 
de Rüdiger ebben a jelenetben Kriemhild válaszát várja.

1253
ha bárki bántott, „het iu iemen iht getan”: a  perfekt 
igealak az összes múlbeli sérelemre vonatkozik, így te-
hát a Siegfried-gyilkosságra is. Rüdiger nem tudja, vagy 
nem gondolja végig, milyen végzetes következmények-
kel jár az ígérete.

1162
maroknyi ember: az eredeti „habt ir zwene [azaz kettő] 
man” nem szó szerint értendő.

1263
hacsak nem sérül becsületem: Rüdiger feltétel – hogy t.i. 
becstelenségbe taszító parancsot nem hajt végre – sok-
féleképpen lesz értelmezhető.

1267
házi kincstár: Kriemhild magánvagyona, illetve ami 
a Nibelungok kincséből Hagen akciója után megmaradt.

1273
a kincstárhoz vonul: gernot elveszi Kriemhildtől az úgy-
nevezett „kulcsjogot”, látszólag azért, hogy megelőzze 
Hagen hasonló lépését, de valójában ő akarja rátenni 
a kezét Kriemhild vagyonára.

1274
Gunther is örvend: mert ezáltal a hun lovagok neki, nem 
pedig Kriemhildnek vannak lekötelezve. Bőkezűnek mu-
tatkozik (ami akkoriban a legfőbb erény volt), ugyanak-
kor nem a saját vagyonát költi.

1275
nem akarom, hogy (…) hozzányúljon a  királynő: miu-
tán Kriemhild beleegyzett a házasságba, Rüdiger – At-
tila nevében – átvette az asszony fölötti gyámkodási jo-
got. Azellen már nincs kifogása, hogy a kísérete részesül-
jön a gernot által osztogatott aranyból.

1279
a kedvemért (…) hontalan: magas rangú személy szolgá-
latában külföldre költözni súlyos áldozatnak számított.

1284
Giselher (…) Gernold: a  Dunáig, Pförringig kísérik 
Kriemhildet. gunther, akinek rossz a lelkiismerete, csak 
egy rövid szakaszon kíséri a húgát, Hagen pedig kimarad 
a búcsúzkodásból, és nincs jelen a kíséretben.   
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