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Heinrichs von Veldeke Eneide. Mit Einleitung und Anmerkungen heraus- 
gegeben von Oltó Behaghel. Heilbronn, 1882. CCXXXIII. és 566 lap. 
Ara 19 márka.

Végre a régi néniét irodalom ez egyik legfontosabb és eddig igen 
mostoha bánásban részesített műve is kitűnő, a tudomány minden igé
nyének megfelelő kiadásban fekszik előttünk. A «bevezetés* a költőre, 
a művére és nyelvére vonatkozó minden kérdésben tetemesen öregbíti 
ismereteinket; a szöveg az összes kézirati anyagnak alapos és mód
szeres feldolgozásán alapszik. Bebaghel kiadása mind a két tekintetben 
mintaszerű dolgozat.

Ily kiadásra régen volt szükség. Heinrich von Veldeke a közép
kori műköltészet atyja. így nevezik a kortársak, ilyennek és mesterüknek 
tekintik őt a XIII. század nagy epikusai. Ő az új verselés és rímelés 
megalapítója; a franczia ízlést, a lovagi szellemet, a szerelem kiváló 
szereplését ő vitte.be a német költészetbe. Újabban azt állították ugyan, 
hogy Eilhart von Oberge (az ő Tratawjával) mind ezekben megelőzte 
Veldekét; csakhogy, eddig még kellően fel nem derített okokból, nem 
gyakorolt hatást a korra, mely a műköltészet terén teljesen és kizárólag 
Veldeke befolyása alatt állt és haladt. E felfogás helytelen; Behaghel 
meggyőző okokkal kimutatja, hogy Eilhart is Veldeke utódja és tanít
ványa. Hogy a kor mily nagyra becsülte az Éneit költőjét, arra sok 
bizonyítékot lehetne felhozni; elég legyen Gottfried von Strassburgra 
hivatkozni, ki őt a középkori költészet atyjának nevezi, és Rudolf von 
Emsre, ki a tiszta rím megalapítását neki tulajdonítja. De más XIII. 
századi epikusok és lyrikusok is hivatkoznak Veldekére mint mesterükre.

Az Éneit eddigi kiadásai1) már régen nem feleltek meg a tudo
mány igényeinek ; a mit a költő életéről, műveiről, nyelvéről, forrásai
ról tudtunk, az nagyrészt bizonytalan és igen töredékes volt. Behaghel 
munkája az előző ismereteket alapos bírálat alá veszi és minden 
kérdésben tetemesen tovább viszi a tudományt. A következőkben rövi
den összefoglalom kutatásainak fontosabb eredményeit.

A költő szülőhelye Veldeke falu volt (Maestrichttól nyugati a, a 
mai belga Limburgban), melyből ma csak egy malom maradt fönn; 
előkelő nemes családból származott,2) tudományos nevelésben részesült: 
tudott francziául és latinul, Vergilius Aeneisét és Ovidius Metamor-

l) Christ. Heinr. Myller. Sammlung deutsclier Gedichte aus dem 
XII., X III. und XIV. Jahrhundert. Erster Bánd: Dér Nibelungen Lied. 
Eneidt. Got Amur stb. Berlin, 1783. — Heinrich von Veldeke, herausge- 
geben von Ludw. E ttm iiller, 1852.

A XIII. h z . közepe táján egy miien Henri eus de Veldeke mint 
ermes et advoeatuH Ecclesiae Sánc ti Trudoni* fordul elő oklevelekben.
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phosiseit, a régibb német költészet termékeit is jól ismerte. Nem lehe
tetlen, hogy a maestricbti egyházzal valami hivatalos viszonyban volt.1) 
Külső életéből különben csak annyit tudunk, hogy egy ideig talán a 
Harz hegység vidékén (Goslarban és Quedlinburgban) tartózkodott, 
hogy az 1184-diki mainzi fényes birodalmi ünnepélyen (melyen Barba* 
rossa Frigyes lovagokká avatta két fiát) jelen volt é9 hogy utóbb 
Thüringiába tette át lakását.

Yeldekétől több dalon 9) kivűl két elbeszélő költemény maradt 
reánk; *Servatius»-legendája, melyet fiatal korában egy Los Ágnes 
grófnénak (Ágnes conritissa de I.os, a ki 1775-ig oklevelekben előfordúl) 
megbízásából írt,8) és az «Eneit,* mely 1770—1790 közt keletkezett. 
Egy «Salamon und die Minne* cz. költeménye, melyről egy kortársa 
említést tesz, elveszett s azt sem tudjuk, mi lehetett a tárgya.

Az Eneitet Veldeke (a 10930. versig) Clevében írta, de csak kilencz 
év múlva fejezhette be. Midőn ugyanis III. Lajos thüringiai tartomány- 
gróf,4) ki utóbb 1190-ben Accon előtt meghalt, 1180 körül Clevei Margit 
grófnét nőül vette, az esküvőre a vőlegénynyel valami Henrik gróf (vagy 
Schwarzburgi Henrik f 1184, vagy III. Henrik Raspe, a vőlegény öcscse 
11180) is Clevébe érkezett. Ez meglátta az Eneitnék képekkel diszített 
kéziratát, melyet Veldeke a grófnénak «olvasás* és * megtekintés* végett 
kölcsönzött volt, és az esküvő után magával vitte Thüringiába. A költő 
csak kilencz év múlva, midőn maga Thüringiába került, kapta vissza 
művét és befejezte azt, főleg Hermann tartománygróf sürgetésére, 
Neuenburgban az Unstrut mellett, minden esetre 1190 előtt.

A költő forrása a Román d’Enéas, valószínűen Benőit de Sainte 
More műve, mely, sajnos, eddigelé még nem jelent meg nyomtatásban. 
A német és franczia költő viszonyát terjedelmesen tárgyalta Alex. P'éy, 
Es&ai sur li romans d’Enéas, Paris 1856 és újra: Jahrbuch f. román. 
Lit. II, 1860; — Behaghel is behatóan értekezik róla.5)

l) Erre szabad egyrészt abból következtetni, hogy ezen egyház ügyeit 
igen jól ismeri s többször czéioz azokra, másrészt abból, hogy önmagát 
meistenlek czímezi. A kortársak természetesen mindig /temek (úrnak) czí- 
mezik, mint nemes származású lovagot illett.

a) Legjobban kiadta 0. Behaghel a Bartsch-féle Deutsche Lieder- 
dichterben, 2. kiad. Lipcse, 1879. — L. Paul, Kritisclie Beitráge zu den 
Minnesángem, Paul-Braune-féle Beitráge II. 1875.

*) A Servatiust kiadta J. H. Bormanns, Annales de la société liisto- 
rique et archéologique de Maestricht, II. kötet, 1858. — Némely tudósok 
(Jonkbloet, Hofman, Weinhold) nem tekintik e költeményt Veldeke m ü
vének. Behaghel fejtegetései után ez nem kérdéses többé.

4) Ennek öcscse Hermann, ki őt 1190-ben a thüringiai tartomány
grófságban követte, az udvari költészet híres és lelkes pártfogója, a wart-
burgi dalnokverseny eszközlője, akkor szász palotagróf volt. Veldeke Eneit- 
jének befejezése az első mű, mely Hermann pártfogása alatt létrejött.

&) L. még Wilh. Brauné, Zűr Kritik dér Eneide, Zeitschrift fiir
31-
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A német költő, korának szokását követve, a cselekvény lefolyásé* 
bán általában híven követi Yergil eposzán alapuló forrását; de sok
szor rövidíti és összevonja a roppant hosszadalmas és mellékes dolgok* 
kai túlterhelt ó-franczia szöveget. De azért az Enrit nem rövidebb, 
hanem több mint háromezer verssel hosszabb mint Benőit műve, mert 
a német költő nyelve és stilusa kevésbhé tömött mint a francziáé, és 
Veldeke sokszor kibővíti az eredetit. Míg ugyanis a mellékes dolgokban 
rövidít, a főalakoknak (Aeneas, Didó, Lavinia) jellemzésénél és tetteik 
elbeszélésénél rend szerint behatóbb; az indokolásra, főleg a lélektani 
indokolásra nagy súlyt fektet; az eredetiben található ellenmondásokat 
ügyesen javítja ; azon van, hogy az előadást változatosabbá, kevésbbé 
egyhangúvá tegye; az összefüggést sokszor jobban hangsúlyozza, itt ott 
maga is egybe kapcsolja a cselekvény egyes elemeit egymással. Veldeke 
általában oly ügyesen bánik el forrásával, oly öntudatos mőérzékkel 
változtat az előtte fekvő munkán, hogy a német Éneit a franczia Román 
tetemesen javított átdolgozásának tekinthető. Különösen szabadon dol
gozta át Veldeke a költemény azon részét, melyet kéziratának vissza
kerülése után Thüriogiában írt. Az Éneit, hogy összehasonlításúl még 
ezt is említsem, 13528, az ó-franczia Román d'Entas 10362, Vergil 
Aeiuise 9893 versre terjed.

Az Éneit hét teljes kéziratban maradt reánk ; azonkívül négy 
kéziratból bírunk egyes töredékeket. E kéziratok (mind hártyán, hol 
más nincs említve) a következők :

B , a berlini képes kézirat, a XII. száz. legvégéről vagy a XIII. 
sz. legelejéről; 77 lap szöveg és 71 lap rajzok. A kézirat vége hiányzik. 
A képekről 1. Er. Kmjler, Die Bilderhandschrift dér Éneit. Ein Bei- 
trag zűr Kunstgeschichte des XII. Jahrhunderts. Berlin 1834.

E, az eiüachi papirkézirat (Eibacli Würtembergben van, Geislin- 
gen mellett), a XIV. századból. L. róla Pfeijfer, Denkschriften dér 
Wiener Akademie, philos.-histor. Classe, XVII. k.

(t , a gothai papirkézirat, XV. sz. E kéziratból származik a költe
mény első kiadása: Myller, Sammlung deutscher Gedichte aus dem XII., 
XIII. u. XIV. Jahrhundert, Berlin, 1783, p. 1 —102.

H, heidelbergi kézirat, XIV. sz. L. Wilken, Geschichte dér Heidel- 
berger Büchersammlung, 448.1.

h, heidelbergi papirkézirat, XV. sz. 43 képpel; 1. Wilken i. h. 468.1. 
M, müncheni kézirat, XIII.—XIV. sz. L. Catal. codd. mami ser. 

Bibliothecre regire Monac., V. p. 7.
H', bécsi papirkézirat, melyet 1474-ben Jorg von Elrbach írt. 

A másoló a költemény második felében sokat elhagyott vagy összevont.

deutsches Altertlmm XV., 1873., — és E. W ümer, Virgil und Heinrich von 
Veldeke. Zeitschrift fiir deutsehe Thilologie, III., 18 1.
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A töredékek : Me, merani töredékek, XII. sz. vége vagy XIII. sz. 
eleje. L. I. Zingerle, Sitzungsberichte dér bayr. Akademie, 1869.

P, Pfeiffer töredéke, XIII. sz. eleje..L. F . Pfeijf'er, Denkschriften 
dér Wiener Akademie, philos.-histor. Classe, XVI.

R, regensburgi töredék, XII. sz., most a müncheni állami könyv
tárban.

Wo, wolfenbütteli töredék, XII. sz. Egy levél.
E kéziratok, melyeknek egyike sem származik egyenesen az 

eredetiből, három csoportra oszlanak: az elsőbe tartoznak hE H , a 
másodikba G R ,  a harmadikba M  Me B  tv P  Wo ; az utóbbi két csoport 
oly közel áll egymáshoz, hogy egy közös forrásra vezethetők vissza.

Igen behatóan és terjedelmesen (XXXVII—CXLII. 1.) tárgyalja 
Behaghel a költő nyelvét, mely a felnémet és alnémet határán álló és 
e két nyelv elemeiből alakúit maestrichti dialektus volt.1) Hogy ez 
mennyire és mennyiben tért el azon középfelnémet nyelvtől, melyet a 
XIII. századi epikusok és lyrikusok munkáiból ismerünk, legjobban 
egy mutatványból fog kitűnni. Ide igtatom a költemény első tizenöt 
versét, melyet az eredeti szöveggel szemben tiszta középfelnémetre 
átírok :

Mind a hangzók, mind a mássalhangzók tehát legnagyobbrészt az 
alnémet nyelv állapotát tüntetik fel.

Magának a költeménynek tárgyalását mellőzöm ez alkalommal. 
Behaghel kiadására újból felhívom azok figyelmét, kik a középkori 
német irodalom iránt érdeklődnek.

l) L. W. Brauné, Ueber den Dialekt Heinrich’s von Veldeke, 
Zeitschrift für deutsche Philologie, IV, 1S73.

Veldeke: Középfelnémetül:
ír hát wale vernomen dat, 

wie dér koninc Menelaus be6at 
Troie die ríke 
vele geweldelike, 
do he si tefűren wolde 
dorch Paríses skolde, 
de hem sín wif hade genomen. 
niet enwolde er dannen komén, 
é danne er Troié gewan. 
menich wif ende mán 
beleif dá jámerlike dót. 
dá was vele mekel nőt, 
doe mán die borch sach vallen, 
ondern lűden allén, 
dér vele luttel doe genas.

ír habét wol vernomen daz, 
wie dér künic Menelaus besaz 
Troien die richen 
vil gewaldeclichen, 
do er sie zefuoren wolde 
durch Paríses scholde, 
dér im sín wip hete genomen. 
nicht enwolder dannen komén, 
é danne er Troien gewan. 
manec wip unde mán 
beleip dá jámerliche tőt. 
dá was vile michel nőt, 
dő mán die burc sach fallen, 
under den liuten allén, 
dér vile lutzel dá genas.

H e in r ic h  G u s z t á v .
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