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Walther von der Vogelweide, a német irodalom első klasz-
szikus korának1 legkiválóbb udvari lirikusa egy izben arról panasz-
kodik, hogy a társadalom finom udvari énekét durva hangok 
zavarják.2 A költő felszólítja a várakat és udvarokat, hogy az uj 
dalok elől, melyek a parasztoktól a művelt körökbe hatolnak, zár-
kózzanak el. Hasonló panaszok más költőknél is fölmerülnek az 
udvari költészetben való kedvtelés tünedezése miatt a XIII. század 
elején és egyúttal jelzik ama visszahatást, mely az udvari körök 
éleltfölíogása és az ezt visszatükröztető költészet ellen lábra ka-
pott. Ennek az udvari társadalomból eredő ellenáramlatnak oka 
nyilván ama költészetnek nem tetszésében rejlett, mely a valódi 
körülményektől eltért s egy képzelt világban révedezett. Eme ud-
vari, hogy úgy mondjuk reílexiv-költészet helyett érdekfeszítő tar-
talmú termékeket követelt a társadalom s meg is teremtette őket 
a nemzeti hagyományokhoz való visszatéréssel természetes, népies 
alapon. A realisztikus mozgalom hatásait a XII. század fordulatá-
val az epikában és lirában egyaránt látjuk. Walther volt az 
úttörő, mert ö volt az, ki művészi öntudattal népies eleme-
ket vitt az udvari költészetbe s így Reinmarnak a tiszta érzelmi 
költészetben való szertelenségével szakított. Mivel azonban Walther 
a népiességgel eszményi módon járt el, dalaiban nemcsak élet-

1 L. Mellzl Hugó dr. Conspectus Históriáé Litterarum Germanicarumát. 
2 Schon zu lebzeiten Walthers trat seit 1220 bei einigen Dichtern eine 

Entartung des Minnegesangs ein ; es verlor die Minne die frühere Reinheit 
und Zartheit und der Minnegesang seine alte Würde (Waither beklagt es, dasz die 
iüoge. d. h. Anstand, immer mehr schwinde, und die unfuoge, d. h. die Roheit, 
die Herrschaft davon trage: ouwé hovelichez singen, daz dich ungefüege doene 
sotten ié ze hove verdringen! frő ( = f oue, frau) Unfuoge ir habet gesiget! 
Kluge Henmann: Geschichte der deutschen National Literatur, 62. 1. 
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igazságot lehelt, hanem magát a minneköltészetet is csúcspontjára 
emelte. Ezáltal joggal érezhette magát az igazi költészet meste-
rének, ki feladatát az udvari körök társadalmi 'életének előmozdí-
tásában és megnemesítésében találta. 

Más célok felé tört ugyancsak a minneköltészet szentimenta-
lizmusa ellen irányuló mozgalomból kifejlődött irányzat, melyet 
Walther az udvari körökből ki akart küszöbölni és melynek dalosait 
a békákhoz hasonlítja, kik maguk örvendenek brekegésüknek s 
velük szemben a kedves csalogány dalával csüggetegen felhagy. 
Ezeket a régiekkel versenyző dalokat Nithart von Riuwental3, 
a Lachmann után nevezett höfische Dorfpoesie megalapítója te-
remti meg. 

Jóllehet Nithart csak az udvari embereknek énekelt, előképeit 
mégis ama táncokat, játékokat és felvonulásokat kisérő dalokban 
találta, melyekkel a nép a tavasz eljövetelét üdvözölte, a tél köze-
ledését fájlalta, vagy társas örömeit magasztalta. 

Ezen dalokból a rövid természetleirást a korábbi minnedalo-
sok bevezető versszakaik számára átvették s e körülmény Nithartra 
nézve is, conditio sine qua non-ná vált. 

3 Jogosabbnak tartom a középfelnémet elnevezést; idézeteknél temésze-
tesen a forrásművekhez alkalmazkodom. 
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I . 

Amit Nithart személyiségéről és életéről tudunk, az csupán 
azon adatoknak köszönhető, amelyek költeményeiből kihámoz-
hatok. 

Nithart hazája Bajorország volt, amint ez számos ifjúkori köl-
teményéből kitűnik. Keinz szerint (Keinz, Zur Frage nach Neid-
hárts Heimat, Sitzungsbericht der bayr. Akad. der Wiss. philos. 
philolog. Klasse München, 1887) — amint ezt Píeiífer megjegyzi,4 

Nithart hazája a bajor Oberpfalz, Sulzbach közelében. Feltevését 
a reichenhalli kolostor egy okiratára alapitja 1249-ből, mely egy 
Friedericus in der Gazzeről szól, kit ő azonosnak tart az egyik 
Nithart dalban ezen a néven szereplő férfiúval, kinek birtoka a 
Naab mellett levő Gassenhof volt. Ezen a környéken kell ke-
resni Nithart hazáját is, emellett szól még az a körülmény is, hogy 
ugyanaz az oklevél'egy Neitstein-nemzetségről tanúskodik. 

Kétségtelen, hogy ifjúságát Bajorországban töltötte anyjával 
együtt egy birtokon, még pedig kényelmes módban. Nagyon valószínű, 
hogy az öröklött jószágon kivül hűbére is volt az akkori bajor 
fejedelemtől, Kehlheimer Lajostól (f 1231). 

Költőnk iljuságában vidáman és boldogan elegyedik a falu 
parasztjai közé, hogy ünnepségeiken és mulatságaikon élénk részt 
vehessen — többé-kevésbé komoly szerelmi viszonyt sző szép 
parasztlányokkal — később azonban a parasztokhoz való viszonya 
mindinkább lazul. Dalaiban gyakran emlegeti a fordulópont okát. 
Egy Engelmar nevü parasztlegény eltörte Nithart kedvesének, 
Friderunnak a tükrét s elcsalta a leányt. A költő valószínűleg 

4 Pfeiífer C., Die dichteriscbe Persönlichkeit Neidharts von Reuenthal 8.1. 
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a gazdag Friderunnal való házasság révén vagyoni állapotán akart 
segíteni s nehogy a valódi tényállással magát nevetségessé tegye, 
egy mellékes eseményre, az eltört tükörre céloz. 

A parasztok boszuságukban főkép gúnydalai miatt minden-
féle elképzelhető módon ártottak neki, összetaposták füvét, végre 
házát és udvarát is felgyújtották. 

Hogy Nithart nős volt-e vagy nem, erre vonatkozólag Pfeiffer 
a következőket irja"' . . . „zwar wählte er nicht nach Schönheit 
allein, sondern-sein praktischer Blick liesz ihn auch die Forderun-
gen des realen Lebens nicht auszer acht lassen, die Aufseherin 
über sein Gesinde- Wenn sie auch wohl in ihrer Jugendblüte dem 
Ritter zu fesseln gewuszt, so hat sie wohl doch auf die Dauer 
sein leicht bewegliches Dichterherz nicht ganz und allein besessen, 
denn gar manche wünscht er sich noch später heimzuführen; 
stüend ez noch an miner wal." 

Nithart háza pusztulása után, hogy vagyoni helyzetén segit-
hessen, idegenek szolgálatába áll. Először Eberhard salzburgi ér-
seknél6 találjuk őt. Csakhogy ez a szolgálali viszony nem hozta 
meg a kellő eredményt; a költő itt függő, lealacsonyító állásban 
van, ezért lovagi büszkesége ez ellen fellázad, honvágya is mind-
inkább erősebb lesz. Majd ismét szülőföldjén találjuk ő t ; egy 
ideig itt is maradt és hihetőleg bajor szolgálatba lépett. Ha eleinte 
jómódú barátaitól el is fogadta az adományt, most lovagi büszke-
ségét mélyen sérti a kéregetés és az adomány elfogadása. Hűbér-
urának kégyét is elvesztette s ugy látszik, hogy a parasztok gyűlöl-
ködése a hercegi kegyvesztéssel összefüggésben van. 

Miután életének delét meghaladta, elhagyta hazáját és Auszt-
riába ment. Még bajorországi tartózkodása idejébe esik életének 
legjelentékenyebb eseménye : egy keresztes hadjáratban való rész-
vétele. Már Wackernagel kimutatta — amint Pfeiffer irja,7 hogy 
ez azon keresztes hadjárat volt, melyet VII. Lipót osztrák herceg 
(1:117—19) vezetett Syriába és Damyatba (arabul Dumyát), amely-
ben sok bajor is résztvett. Költőnk ekkor sokat látott a világból, 

5 Pfeiffer, i. m. 28 1. 
6 Pfeiffer, i. m. 29 1 
7 Pfeiffer, i. m. 12. 1. 
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így: Syriát, Damyatat és Rosettet (arabul: Rasid), hihetőleg ha-
zánkat is, hisz a hazánkon való átvonulás megszokott utvonala a 
keresztes hadaknak. 

Nithart életének és költészetének második korszaka Auszt-
riában foly le. Vagyon nélkül és hajléktalanul érkezett ide. Külső 
körülményei azonban nemsokára jelentékenyen megváltoztak és 
hálásan emlékszik meg az akkori osztrák fejedelem „Harcias Fri-
gyes" vendégszeretetéről, kinek révén kényelmes szállást is kap 
Melkben. 

Vájjon hübérbirtokot kapott-e vagy csak lakóhelyet, az eddig-
elé biztosan nem volt megállapítható. Valószínűleg a herceg szol-
gálatában állott mint „ministerialis" — er folgt dem Zuge der 
Zeit und dem Reispiele vieler seiner Standesgenossen, er verzich-
tet auf seine freiheitliche Gerechtsame und lässt sich unter die 
Dienstleute (ministeriales) einreihen. 8 így most biztos helyzetben 
volna, hacsak az adók nem nyomnák. Frigyes herceg urakodása 
ugyanis telve volt háborúskodással és viszállyal s e körülmény 
a kötelező adók révén súlyos csapást mért az országra. Költőnk 
a herceg kegyét hosszabb idő óta tapasztalhatta a gazdag aján-
dékok révén, mindamellett a hercegtől szerény lakóhelyet kér. 

Hihetőleg újból ismétlődő paraszt ellenségeskedés miatt első 
osztrák lakóhelyét el kellett hagynia és Wien mellett telepedett le. 
E körülmény a tőle megnevezett helységnevekből biztossággal 
következtethető, amelyek közül egy csoport Melk körül sorakozik, 
a másik távolabb keleten fekszik, „auf dem Tulner-Felde". 

A főváros közelsége miatt gyakran tartózkodhatott az udvar-
nál, amint ezt osztrák dalaiból föltételezni lehet, mig a bajor földön 
való tartózkodása alatt írt költeményei a legcsekélyebb célzást sem 
árulják el, hogy Lipót bajor herceggel közelebbi vonatkozásban 
állott volna. Frigyes osztrák herceg maga is művelte a minne-
költészetet és több költőt vont udvarába. Mindazonáltal nincs okunk 
arra, hogy Níthartnak az udvarral való érintkezéséből azon követ-
keztetést vonjuk le, mintha Múzsáját hitvány pénzért eladta volna 
és udvari bolonddá sülyedt volna. „Missbräuchlich wurde er später 
unter dem Namen Neidhard Fuchs als eine Art Hofnarr des öster-

8 Pfeiffer i. m. 5. L — Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte, 47. S. 
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reichischen Herzogs Otto des Fröhlichen dargestellt, während über-
haupt in lyrischer Form erzählte Bauernschwänke schlechthin den 
Namen Neidharte erhielten." (Meyer's Konv. Lex. 14. köt. 500. 1.) 
Későbbi dalaiban sokféle modorosságra akadunk ugyan, de a java-
része mégis magán viseli saját élményeinek félreismerhetetlen bé-
lyegét. Életének utolsó szakában írt dalai a költői alkotóerő gyen-
güléséről tanúskodnak. Míg ifjúkori költészetében szinte kifogyha-
tatlan a vidám jelenetek rajzolásában, a pezsgő élet festésében és 
alakításában, addig most egészen az egyhangúságig váltogatja a 
szerencsétlen szerelem- és parasztgyűlöletről szóló tárgyakat. 

Érdekes az öreg Nithart icllemzése Pfeiífernél: . . . Wie der 
alternde Goethe, der alternde Shakespeare, so neigt auch Neidhart 
in seinem Alter sich der Allegorie zu, und es liesze sich wohl 
zwischen den drei genannten Dichtern eine Parallele ziehen. Bei 
allen übersprudelnde Lebenskraft und -lust in der Jugend, sie alle 
haben in Drängen und Stürmen der Gefühle die fest gezogenen 
Grenzen menschlicher Ordnungen überschritten, bei allen dann ein 
Stillwerden. Nun aber scheiden sich ihre Wege. Shakespeare und 
Goethe ziehen sich in die Welt heiterer Allegorie zurück, wo gol-
dene Lebensweisheit und Gedankentiefe thronen, Neidhart verfällt 
in trübe Resignation über die Vergänglichkeit alles irdischen und 
in Zerknirschung über ein Leben, das nicht frei von Schuld war. 

Neidharts Allegorie ist daher auch keine heitere, sonnige, wie im 
Sturm, noch grosz und erhaben, voll Gedankent;efe, wie im II. 
Teile des Faust, sie ist trübe, weltentsagend, verbittert; die Herr-
lichkeit der Welt, geschaut unter dem allegorischen Bilde der „Frau 
Weltsüsze", erscheint ihm als verführerisches, schamloses Weib, 
deren Ehre tief danieder liegt, die den Menschen von Gott ferne-
hält. Pfeiffer i. m. 3 8 - 3 9 . 1.) 

Nithart életéről más egyebet nem lehet közölni. Minthogy 
már Wolfram idejében költői hírnévnek örvendett, ennélfogva élete 
a XII. század vége és a XIII. század közepe közé esik, azaz épen 
az akkori irodalmi korszak teljes virágzásába. Bielschowsky szerint 
Nithart körülbelül 1180 (82)—1250 közt élt.9 Ö ama nagy költői 

9 Bielschowsky: Neidharts Leben (Einige Daten zu Neidharts Leben 
und Liedern, 101—102. 1.) 



csoport tagja, mely ama korszakot megteremtette és mint önálló 
egyéniség áll a lírikusok körének legelső sorában. Elhalálozásának 
éve nem állapítható meg biztosan. Az egyedüli támaszpontot erre 
nézve Wernher der Gartenaere szolgáltatja, ki a „Meier Helmbrecht" 
című népies elbeszélésében, mely Tischer10 szerint 1250 előtt 
keletkezett, már mint néhairól szól: 

„Her Nithart unde sott er leben 
dem hete got den sin gegeben 
der künde ez in gesingen baz 
dann ich gesagen, nü wizzet daz." 

10 Tischer: Über Nithart von Riuwental 8 1. 
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II. 

Nithart előtt a legtöbb költő a minnedalt ápolta, ritkán kí-
sérletezett valaki közülük más irányban. E jelenség könnyen meg-
magyarázható. A lovagoknak egyik főkötelessége a „Frauendienst" 
volt és minthogy a költők közül a legtöbben eme rendhez tartoz-
tak, költészetüknek középpontja szivük úrnője volt. Ezen szerelmi-
viszonyok jellege azonban nem volt természetes, amint ez a 
szerelmi dalokból is kiérzik. Hiányzott belőlük az érzelem benső-
sége és az igazi lelkesedés, mert nem is a természetes szerelmi 
vonzalom volt a rugójuk, hanem a legtöbb esetben csak a képze-
lödés szüleménvei voltak. Kétségtelen dolog, hogy így az udvari 
költészetben inkább szép szavakat és kifogástalan rimeket találunk, 
mint az igazi érzések visszhangját. Az udvari költészetnek ez az 
árnyoldala különösen a másodrangú költőknél lép előtérbe, ezért 
ez a költészet épen nem természetes jellegénél fogva elfajulásának 
csiráját már magában hordozta. Körülbelül a XIII. század elejéig 
a közvetlen érzelem szólalt meg benne és ez ideig a keresetlen 
kifejezések egyszerű szépségével megőrizhette egészséges lényegét. 
A minnedalosok nagy száma ellenére még sincsenek sokan, kik 
egyéniségüknél fogva a többiek fölött kitűnnének és így az udvari 
minneköltészetet sem menthetjük föl bizonyos egyhangúságtól, 
melybe idővel mindjobban beleesett. Nithart von Riuwental félbe 
szakította ezen egyformaságot és pedig azáltal, hogy egész új 
elemet csepegtetett beléje. Az új elem, mellyel Nithart az udvari 
költészetet megelevenítette: a népélet volt. Ez képezi dalainak 
tartalmát, de ugyanennek külseje is, t. i. az alak nem csupán a 
költőnek találmánya, hanem a néplől van kölcsön véve. Nithart 
értett ahhoz, hogy a természetest művészivé szépítse. Jól tudta 



azt, hogy költészetében minden durvaságot mellőznie kell, hogy 
az udvarok finom köreibe juthasson. El is találta a kellő hangot 
s az eszthetikai alakhoz, a népies tartalomhoz még a tréfát is 
hozzácsatolta, mely szintén a naiv nép ölében otthonos. Dalainak 
népszerű forrása mellett szól egyrészt a tartalom, mely a nép 
életére vet világot, másrészt a természet szemlélése, mellyel dalai-
ban minduntalan találkozunk. Ez is a régi népies költészet lénye-
ges jegyeihez tartozik. 

A nép költői élete a természeti élettel benső összefüggésben 
van és amint a népköltészetben a sziv hangulatai a természeti 
jelenségekkel megfelelően összeköttetnek, épen így van ez Nithart 
költeményeiben is. Helyesen írja Manlik: Die stärksten Bande 
wohl, durch welche die Dichtung Neidharts an die Volkspoesie 
geknüpft ist, bilden die Formeln des Natureinganges. Denn diese 
stellen die betreffenden Gedichte ganz in die Kategorie des Volks-
liedes, aus welchem sie Neidhart und seine Vorgänger entlehnt 
haben, bei denen sie teils in derselben Gestalt, teils mehr oder 
weniger verändert erscheinen. Neidhart aber ist von allen Lyrikei n 
der mittelhochdeutschen Periode derjenige, welcher die Formeln 
des deutscheu Natureinganges im reichlichsten Masze anvendet 
und sie am getreuesten erhalten hat. Er kann daher mit Recht 
der „Classiker des Natureinganges" genannt werden.11 

Nithart dalai, amint már fentebb jeleztük, üdeségüket a 
természet- és népéletből merítették. A természet a földmivesben, 
akivel benső összeköttetésben áll, költői, de egyúttal vallásos ér-
zelmeket is kelt. A természet hathatósan bizonyítja hatalmát az 
évszakok váltakozásával és amint a nép ősidőtől fogva az összes 
természeti erőket megszemélyesítette, hasonlóképen a nyarat és 
telet mint valami két hatalmas királyt képzelte el, kik egymással a 
hatalomért versengenek. Ezzel a felfogással találkozunk Nithart dalai-
ban is, különösen bevezetésükben érezhető az ősrégi vallásos lehellet, 
mely az ógermán tavaszi himnuszok igazi utóhangjává teszi őket. 

Annak a királynak uralmát, aki a népnek kedves volt, vidám 
ünnepekkel ülték meg. A pogány világban azért a szabadban tar-

11 Manlik: Die volkstümlichen Grundlagen der Dichtung Neidharts von 
Reuenthal. 3. 1. 
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tott istenitisztelet tavaszi vagy nyári ünnepekkel volt egybekötve. 
Érdekes, mit Bielschowsky ezen ünnepségeknek eredetéről í r : 1 2 

Um zunächst den Ursprung der Sommerlieder zu begreifen^ 
müssen wir uns ein Bild von der altgermanischen Frühlingsfeier 
zu machen versuchen. Wir besitzen über sie leider nur wenige 
und dürftige Berichte. Der eine stammt aus Tacitus Germania c. 
40 und erzählt von dem Unzuge der Nerthus,13 der erfolgte, so-
bald der Priester ihre Anwesenheit in dem ihr heiligen Haine 
bemerkte. Auf ihrem Wagen habe er sie zu den Völkern geleitet, 
und wohin sie gekommen, habe man Feste gefeiert und fröhliche 
Tage gehabt („laeti tunc dies, festa loca6). 

A másik adatot egy későbbi nord forrásból (Fornm. II. 73 — 76) 
meríti.14 E szerint Freyr 15 s fiatal, szép papnője sok néptől kisérve 
a svéd földön körülmennek. Mindenütt áldozatokkal és ünnepsé-
gekkel tisztelik az istenséget. 

A harmadik adat1 6 : Endlich bringt man wohl mit Recht auch 
das Schilf der Jsis, dessen Tacitus Germ. c. 9. gedenkt, mit spä-
teren deutschen Frühlingsumzügen, bei denen ein Schilf oder ein 
Pflug eine Rolle spielt, in Verbindung. 

A tavaszi ünnepségek Bielschowsky szerint két részből ál-
lottak, u. m. az istenség fogadásából és az ehhez csatlakozó já-
tékokból, melyek bizonyára énekkel és tánccal voltak egybekötve. 

12 Bielschowsky: Ursprung der Dorfpoe ;ie. 1. 1. 
13 Kauffmann „Deutsche Mythologie-jében erre vonatkozólag azt i r ja : 

Njordr, offenbar in Beziehung zu der bei Tacitus (Germania Cap. 40) genannten 
weiblichen Göttin Nerthus stehend (denn die beiden Namensformen sind voll-
tändig dieselben und bedeuten „Wolthäter") 99. 1. 

14 Bielschwosky: i. m. 2. 1. 
15 V. ö. Kauffmann: i. m. 101. 1. . . . Auf Island wie in Schweden wurde 

er (Freyr) vorzüglich verehrt, von Opfern, die ihm gebracht wurden, ist häufiger 
die Rede, ihm war neben Thor und Odin der Prachttempel in Upsala geweiht. 
Von einer Priesterin begleitet, wurde sein Bild auf einem Wagen durchs Land 
geführt, um ein gutes Jahr zu erflehen. Dazu stimmt vortrefflich, dasz er auch 
sonst als Herr über Regen und Sonnenschein genannt wird. Die schon erwähnte 
Übereinstimmung zwischen Njordr und der taciteischen Nerthus wird noch 
weiter gestützt, wenn uns der Römer von dieser Erdgöttin, wie die östlichen 
Germanen seiner Zeit sie verehrten, berichtet, dasz auch Sie auf einem von 
Rindern gezogenen Wagen in Begleitung ihres Priesters umhergeführt worden sei-

16 Bielschowsky i. m. 2. 1. 
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Amint a kereszténység elterjedt és mindinkább gyökeret vert, 
templomok épültek s így a vallásos jelleg a világitól különvált. 
A tavaszi- és nyári ünnepségeken ezentúl csak világi öröm hang-
zott el; volt ének és tánc, amelyben a résztvevők szívügyei 
természetes kifejezést találtak; és amint a természet tavasszal 
ékeskedett, úgy követték ezt azok is, kik a vidám körtáncot (Reigen, 
Reihen vagy Reie) járták.17 

Hogy a tavaszi, illetve nyári ünnepségeket a nép még ezután 
is sokáig megülte, az kitűnik Griminnek a szent trondi krónikás 
(a „Gesta abbatum Trudoniensium" lib. XII.-ben) panaszaira vonat-
kozó véleményéből: 8 „Warscheinlich lebten unter dem gemeinen 
Volke jener Gegend damals noch Erinnerungen an einen uralten, 
heidnischen Kultus, der, Jahrhunderte lang gehindert und einge-
schränkt, nicht vollends hatte ausgerottet werden können." 

A nép mulatsága nyáron a körtáncon kívül (der Reie ist der 
nach alter Sitte der Frühlingsfeier zukommende Tanz 19) a hinta és 
a labdajáték volt. Ha a mostani táncünnepségeket „bál"-nak (a német 
„Ball" szóból) nevezzük, ez az elnevezés, mint tudjuk, megőrizte annak 
emlékét, hogy valamikor mindakettő, t. i. a labdajáték és tánc, 
együtt volt. Egy ál-Nithart-dal elég világosan bizonyítja e körül-
ményt. Mindenki kíváncsian a labda eldobására vár, melynek nagyon 

17 V. ö. Bielschovsky i. m. 12. L Das deutlichste Bild von dem Einzüge 
des Sommers, wie er im christlichen Mittelalter im germanischen Landen 
stattgetunden haben mag, gewährt wohl die Schilderung des Engländers Stubbs 
а. d. Jahre 158> (bei Mannhardt S. 171): Nachdem er erwähnt, so gibt M. 
den Bericht wieder, dass jede pfarre, dorf oder Stadt, Alt und Jung in der 
Mainacht zusammen oder in Gesellschaften geteilt in die Berge und Wälder 
ging, erwähnt er, dass sie junge Birkenzweige und Aeste zugleich mitbrachten. 
Ihr Hauptkleinod war jedoch der Maibaum, den sie mit grosser Ehrerbietung 
aus dem Walde holten. 2ü oder 40 Joch Ochsen mit blumenumwundenen Hör-
nern zogen den von der Krone bis zum Fuss mit Laub, Blumen, Kräutern und 
Bändern umwundenen Stamm unter dem Geleite von 200—3U0 Menschen 
(Männern, Weibern, Kindern) nach Hause, wo m a u . . . . rings umher Tänze 
aufführte, die den Verfasser an 'länze der Heiden zu Ehren ihrer Götter erin-
nerten. Die Ausgelassenheit sei so gross, dass von dem zum Walde mitge-
henden Mädchen der dritte Teil die Ehre verliere." 

18 Bielschowsky i. m. 7. 1. 
19 Duwe: Das bairisch-östreichische Volksleben in Neidkart's Liedern, 

б. és 22. 1. 



18 

is tarkának kell lennie. Ha nem fogja el senki, mindenki össze-
vissza rohan és beáll a határtalan zür-zavar. A durva legények 
nagyon mulatnak azon, ha itt-ott a lányokat félrelökhetik, kik 
azonban szívesen kipihenik a labdáért kapott lökéseket, mihelyt a 
szökevényt elkapják. 

A tél mulatságai kevesebb változatosságot nyújtottak. Ekkor 
is a tánc volt a legfőbb. Csakhogy míg kikeletkor és nyáron a 
zöld pázsit, fölötte a szép kék éggel szolgált tánctermül, most a 
hideg évszakban egy tágas szobában gyűlt össze az ifjúság. A dalok, 
melyeket itt énekeltek, más jellegűek voltak s így természetesen 
kitűnik a különbség a körtánc vagy nyári dalok és táncok vagy 
téli dalok között. Tágabb értelemben mind a kettőt táncnak nevez-
ték. Azokat, minthogy tavasszal nagyobb volt a kedvük s a szabad-
ban jobban ugrálhattak és kitombolhatták magukat, ugrálták, 
ezeket ütem szerint járták. A táncon kivül szórakozásaik közé 
tartozott még a kockajáték, melyet a legnagyobb szenvedéllyel 
játszottak s a gyűrűért való játék (ein Spiel um einen Fingerreif), a 
házon kívül pedig a szánkázás. 

Az élet, melyben Nithart költészete gyökeredzik, irodalom-
történeti érdekességén kívül erkölcstörténeti fontosságú is. Meg-
tanuljuk belőle ismerni annak az emberrétegnek természetes sür-
gését és forgását, mely eredeti tulajdonságait a leghosszabb ideig 
tudja megőrizni, mely ezen alapvonását mindmáig meg is őrizte 
ott, ahová a városok kulturájánik ártalmas és jótevő befolyása 
még el nem hatott. 

Nithart dalain feltűnők és az első pillanatra észre is vehetők 
a természetet megéneklő azon bekezdések, melyek az egész tar-
talommal benső összefüggésben állanak. Kétségtelenül érthető is, 
hogy a tavasznak gyönyörűséges eseményeivel a boldog, a borús 
és szomorú ősz eseményeivel pedig a szerencsétlen szerelem kap-
csolódott egybe. De nem szabad költőnket eme bekezdések fölta-
lálójának tekinteni, hanem igenis ő ezeket a dalok nélkülözhetet-
len alkotórészévé tette, úgy hogy utánzói sohasem hanyagolták ej 
ez utóbbit. Ha a régi népdalok közül nem is maradt meg egy sem 
annak bizonyítására, hogy eme vonás, mely a természet esemé-
nyeihez kapcsolódik, igazi népies, van elég példa rá a későbbi 
népdalokból és ezeknek bizonyára van annyi bizonyító erejük, mert 
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a nép a maga érzéseiben nem változik. Joggal mondja Biese : 
„Inniger als im Epos und im Minneliede spricht sich die Natur-
freude im Volksliede aus. Dieses wurzelt noch in jenem altgerma-
nischen herzlichen Verhältniss zur Natur, so, cUss die Natur-
anschauung vielfach noch auf der Grenze zwischen der mythischen, 
respective a'legorischen und der poetischen steht." 20 

Nithartról sem mondható, kinek költészetében oly s>k és 
különféle természetleiris található, hogy ő áltdában a természetet 
magáért magasztalta volna. Nála is a természetleirás csak a kép 
keretéül szolgál, ritkán úgy, mint kép. Kétségtelenül igaza van 
Biesenek, midőn azt állítja,21 hogy azon költők közül, kik a keresz-
tes hadjáratokban résztvettek — és ezekhez tartozik költőnk is — 
a gyönyörű természet szemlélése keleten egyiknek sem szolgálta-
tott okot a leírásra. Mindenesetre Nithartnál is vannak helyek, 
melyeknél a természetleirás tisztán a belső hangulat következmé-
nye, ahol annak lormai alkalmazásáról nem lehet szó. De már 
Nithart előtt találkozunk a termeszet jelenségeinek rajzából való 
kiindulással, amint ezt Tischer22 ki is mutatja, hasonlóképen 
Bielschowsky is.23 Tischernél a következő szemelvényeket találjuk : 

Dietmar von Eist-re vonatkozólag: 

Ső wol dir sumerwunne 
daz vogelsanc ist geswunden 
als ist der lindßn loup, oder 
Uf der linden obene da sanc ein kleines vogellin 

. vor dem walde wart es lüt : do huop sich aber das herze min 
an eine stat, da es é da was u. s. w. 

20. Biese Alfred: Die ästhetische Naturbeseelung in antiker und moder-
ner Poesie. 210. 1. 

24 Manlik i. m. 18. 1. 
22 Tischer i. m. 17—18. 1. 
23 Bielschowsky: Ursprung der Dorfpoesie. 28 —29. 1. . . . Den Natur-

eingang haben: Rietenburger, Dietmar, Veldeke, Gutenburg, Penis, Johansdorf, 
Rugge, Reinmar, Hartmann, Wolfram, Walther und Hilbold von Schwangau. 
Majd folytatja ugyan: . . . „Für die weiteren Ausführungen oben ist noch zu 
bemerken, dass hier und da auf Stellen Rücksicht genommen wurde, die nicht 
zu den Natureingängen gehören, aber ein bezeichnendes Licht auf die Anschau-
ung des Dichters werfen und zur Deutung einzelner Natureingänge betragen." 

2* 
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Meinloh von Sevelingen így énekel: 

Ich sach boten des sumeres: daz wären bluomen also rőt 
weist du, schoene frouwe, was dir ein ritter enbőt ? . . . 

Heinrich von Veldeke pedig: 

Ich bin frő, sit uns die dage liehten und werden lanc . . 

v a g y : 
Sit die sunne ir liehten 
gen der kalte hat geneiget 
und die kleine vogellin 
ires sanges sint gesweiget, 
drurich is dat herze min 

Tischer azt írja e költőről: „Bei diesem Dichter sind solche 
Eingänge ziemlich häufig. So besingt er in einem dreistrophigen 
Liede in den zwei ersten Strophen das Naturleben und erst in 
der letzten wendet er sich an seine „vruowe" : 

„In den abercllen so die bluomen springen 
so louven die linden und grünen die büchen 

És Walther son der Vogelweide: 

So die bluomen űz dem grase dringent 
same sie lachen gegen der spilden sunnen 
in einem meien an dem morgen vruo . . . 

Ilyen bekezdéseket úgyszólván minden népnek költészetében 
találhatunk. Ha vizsgálnék magyar népdalainkat, ugyanilyen ered-
ményhez jutnánk. Természetes, hogy mi annyira nem mehetünk 
vissza, sajnos, mint a németek, hanem meg kell elégednünk meg-
lévő gyűjteményeinkkel, s minthogy a nép a maga érzéseiben nem 
változik, bátran állíthatjuk, hogy a népdalok sajátságai mindig 
ugyanazok voltak, mint amilyeneket a mostaniakban találunk. Kétség-
telenül áll ez a természet jelenségeinek rajzából való kiindulásra is 
mert a nép a képeket nem keresgéli, hanem öntudatlan művészet, 
tel az őt környező természet jelenségeivel, vagy saját tapasztala-
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tának egyébként elég szűk eszméivel testesíti meg a szivében for-
rongó érzéseket. 

Talán a hazai román népdalokban, a doinákban nincs meg 
ez a sajátság? Erre vonatkozólag Alexics Györgygyei2t felelhetünk, 
ki a doináról, az oláh egyéniség igazi gyermekéről így ír : 

„A dallam, melyben megszólal, fájdalmas és merengő; a zak-
latott lélek panasza s a szegény ember jajszava. A milieu, amely-
ben él, mindaz, amit lát maga körül, a természet nagyszerű pano-
rámája, az óriási hegyek komor szirteikkel, a mélyen fekvő völgyek 
barátságos házaikkal, ember nem járta rengetegek, a hímes rétek, 
a hegyi viharok tombolása s a tovasikló csermely loccsanása mind-
mind hatnak reá s e képekbe olvasztja alanyiságát." Igen, a ter-
mészettel való összefüggés tudata, az érzésnek a kicsengése, melyre 
a természet annyira hat, valami általános emberi sajátság és 
amint az öröm vagy fájdalom, minden kebelben magától támad. 
A természetre való többé-kevésbbé körülményes hivatkozáson sem 
fordul meg, gyakran egy verssor többet mond, mint egy versszak. 
Az érzéseknek a természeti élethez való kapcsolásának rendje és 
módja is különféle lehet. 

Nithart természetlírája mindenütt igazolja a költőt, akinek a 
természet a maga szépségeit a legszentebb órában nyilvánította. 
Nithárt gyakran harmatos reggelen egyedül bolyong, elmereng az 
erdőben és a mezőn, a természetet alakulásában meglesi és amit 
lát, sajátságos plasztikus kifejezéssel megtestesíti. A természet 
föléled előtte, a virágok rátekintenek és harmat cseppen ki sze-
mükből. De vizsgáljuk közelebbről Nithart költeményeit Haupt 
kiadása alapján, aki az Anmerkungen című részben a 104. lapon 
így ír: „Ich habe Neidharts Lieder in zwei Bücher verteilt und in 
das erste die Sommerlieder oder Reihen, in das andere die Win-
terlieder oder Tánze gestellt." 

A költő a tavasz, illetve a nyár megérkezését hirdeti: 

Hei sumer, waz herzen gegen diner kunft erlachet 
die vogele die der winter trúric hat gemachet 
die singent wunniclichen 
ir gesanc 19 (17—20) 25 

24 Egyetemes irodalomtörténet II. k. 800. 1. 
25 Idézeteknél az első szám a Jap, a zárjelben levők a sorokra vonatkoznak. 



22 

mert a tavasz örvendeztet, a fájdalom és szomorúság, melyeket télen 
át az ember érzett, eloszlanak: 

Allez daz diü werit nű hat besiozzen 
vreut sich siner künfte wol: der habe wir é genozzen 
nű sin uns allen willekommen 
manegen herzen ist benőmen 
leit und ungemüete 23 (5—9) 

Megtaláljuk a természetleírás egyes vonásait is, pl. az erdő. 
újra lombos : 

Schouwet an den walt wier niuwes loubes richet 
wie wol er siniu grüenin kleider an sich strichet 
der hát in der meie vil gesant 19 (7—10; 

A hársfának, ennek a specialis német fának is jut megil-
lető hely Nithart költészetében. A nyár összes örömeit a hársfa 
látja, rendesen a falu közepén áll terebélyes ágaival. Költőnk 
gyakran említi meg, egyébként az mindig ünnepelt kedvence volt 
a dalosoknak. A minneköltészetben a tavasznak és szerelemnek 
édes emlékei minduntalan hozzáfűződnek. Az erdőben az elrejtett 
kutak az ő közelében vannak, alatta sárkányok tanyáznak és a 
megholt Siegfried fölé kiterjeszti szelid ágait. A hársfa alatt a 
törpék örömest garázdálkodnak, a hősök pedig bűvös álomra hajt-
ják le fejüket. Virágainak édes illata elbódít. A minnebarlang előtt, 
melyben Tristan és Isolde laknak, három hárs áll. És ahogyan a 
falu pázsitját ékesíti, maga alatt látja, midőn a komoly férfiak a 
kinos törvényszéknél megjelennek és Dortmundban az u. n. Vehm-
linde26 még sokáig fönmaradt. A hársfából képeket is készítettek, 
innen nevezték el „lignum sacrum"-nak és a köznép még ma is 
azt tartja, hogy a villám nem csap a hársfába. 

26 Fehm auch Vehm, Feim; warscheinlich von fahen, fassen wie Bann 
von binden; daher verfehmen für verbannen, altsächsisch für Blutbann, Hals-
gericht, die peinliche Gerichtsbarkeit; das heimliche Gericht, Freigericht die 
Freigedinge, Fehmdinge, das Fehmgericht auch die Fehm, Feim besonders in 
Westphalen. Die Fehmstatt oder Fehmstätte, der Ort wo Gericht gehalten wird, 
auch der Richtplatz. Wenig — Kellner, Handwörterbuch der deutschen Sprache. 
Köln 1870. 258. 1. 



Költőnk így énekli meg: 

„diu linde ist vvol bevangen 
mit loube 
dar under tanzent vrouwen 
da wil ich din hüeten sprach des kindes eide 
nu gé wir mit ein ander zuoder linden beide 20 5—9 

Milyen szemléletes az a hasonlat, mely néhány sorban az 
egész pezsgő, tavaszi pompát festi: 

„Ez gruonet an den esten 
daz alles möhten bresten 
die boume zuo der erden" 4 21—23 

Bájosan festi a harmatos pázsitot: 

Urloup nam der winder ab der wunneclihen heide, 
da diu bluomen stént gevar in liehter ougenweide 
begozzen mit des meien süezem touwe 17 (9—11) 

A zöld sövény a fénylő napsugárban csillogó aranynak látszik : 

Schönáls ein gólt gruonet der hagen 
guot maere ich den vrou wen wíl sagen 

" daz von liehten rösen 
diu heide hat gewant 
daz heste daz si vant 18. (4—8.) 

És hogyha elmélkedve a mezőket és erdőket bejárja, eleven 
szelleme minduntalan összehasonlítja a természet- és az ember-
életet. Az erdőt például ünnepi vásár képében látja, hol a május 
tiszteletére sátrak vannak felütve, telve gyönyörű ajándékokkal; itt 
vannak bőséges választásban az örömetnyujtó magvak és itt hall-
ható a szomorúság ellen a sokféle madárdal is. 

A virágok közül — mint kortársai kizárólag — a rózsát ne-
vezi kedvelt virágjának, de itt is fölmenti magát a formaiság alól 
és a hagyományos anyagot ujjá és eredetivé alakítja, sőt mint a 
„Heidenröslein" költőjének előhirnöke tűnik lel Pfeiffer állítása 
szerint.27 

27 Pfeiffer i. m. 43. 1. 
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A rózsának tövisét bizonyára már előbb is felhasználták a 
költők, mint Walther von der Vogelweide28 bibliai előkép után: 

rose âne dorn, tűbe sunder galten, 

de valóságos Goethe-féle költészetnek tetszik, ha Níthartnál egészen 
más összefüggésben olvassuk :29 

„Ich kom dâ ich vil rosen sach : 
seht, der brach ich eine, diu wart schiere dô verlorn 
leit und ungemach 
hat mir vreude vil vertriben 
ich sage in wie mir nû geschach 
do ich sí brach, dô tet mir wê ein ungevüeger dorn. 94 (33—38). 

Az élénk természetből főképen a madarakat karolja fel; sze-
reti őket, osztozik velük bánatukban és örömükben s bizonyára 
elmélkedései közben gyakran megfigyelte életüket és összehasonlí-
totta az emberek sürgés-forgásával. Midőn kényszerűségben vagy 
szerencsétlenségben van, magát is szegény madárnak érzi, kinek a 
viharos télben védő hajlékát el kell hagynia. 

Nyáron a hegy és völgy visszhangzik a madarak dalától: 

„Uf dem berge und in dem Tal 
hebt sich aber der vogele schal, 
hiwer als ê 
grüener klê 
rûme ez, winter : dû tuost wê. 
Die boume die dô stunden gris 
die habent aile ir niuwez rîs 
vogele vol." • 4 (31—38). 

A madarak üdvözlik a májust, Örülnek eljövetelének, mert a 
télen át szomorkodtak : 

Hei sumer, waz herzen gegen dîner kunft erlachet 
die vogele die der winter trûric het gemachet 
die singent wunniclichen 
ir gesanc 19 (17—20). 

28 U. ott. 
29 Pfeiffer i. m. 43. 1. 
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É s : 
diu vogelin diu der winter het betvvungen 
diu singent aber des meien lop 
baz dannes ie gesungen. 17 (6—8). 

Nithart a madaraknak emberi érzést is tulajdonít, gyászolnak 
télen és örvendeznek a szép évszak közeledtekor; sőt föltételezi 
róluk, hogy ép úgy gondolkoznak és megfontolnak mindent, mint 
az emberek. Érti nyelvüket, hallja panaszaikat és elragadtatással 
figyel a csalogány ujjongó dalára, mely gondolatainak és érzései-
nek kifejezője: 

„Ich hoere ein vogelin singen 
in dem walde sumerliche wise, 
diu nahtigal diu singet uns die besten wol ze prise 
ze lobe dem meien al die naht 
manger leie ist ir gedäht 
ie lűter, danne lise. 31 (19—24) 

Ö a madaraknak egész sorát ismeri névszerint, míg elődeinél 
a csalogány kivétel nélkül előnyben részesül,30 ha itt-ott mást is 
neveznek meg, mint pl. Heinrich von Veldeke a rigót, vagy Walther 
ellentétül a varjút. Nithart a fecskéről is megemlékezik és kedves 
fordulattal megnevezi a poszátát (Grasmücke), midőn egy anya a 
tánchoz siető leányát vele összehasonlítja. 

Költőnk megnevezi a fülemüle mellett a rigót is s tudja, 
hogy a pacsirta hosszabb ideig szokott maradni, míg a többi éneklő 
madár már délfelé szálldogál és a hideg szelek a tánc után vá-
gyódó ifjúságot a szobába kergetik: 

„Winder, uns wil din gewalt 
in die stuben dringen 
von der linden breit, 
dine winde die sint kalt 
lerche, lá din singen 
dir hat widerseit 
beidiu rife und ouch der sné 
du muost stille swigen 35 (l—8) 

so Pfeiffer i. m. 44. 1. 



A természetleirások legkisebb részét a napra való vonatkozá-
sok képezik, melyek azonban a téli dalokban gyakrabban találha-
tók, mint a nyáriakban, így pl. 

Diu sunne und ouch die bluomen hant ir hoehe hin geneiget 
ir vil liehter schin beginnet truoben alle tage 
da von sint diu vogelin ir sanges gar gesvveiget 50 (37 —39) 
(daz ist vor allem leide mines senden herzen klage) 
und der walt 
muoz von sűren winden ungevüegen schaden dulden 
ich hazze den winter kalt: 
disiu not kumt gar von sinen schulden; 
er unde ein wip diu machent mich in kurzen tagen alt 5 t (1—6) 

Amilyen érzékeny a költő szíve a fejlődő természet gyönyö-
rűsége iránt, s amily tartalmas képek állanak rendelkezésére ennek 
díszítésénél, oly egyhangú és konvencionális a tél íestésében. De 
el is képzelhetjük magunknak a XII. századbeli embert a gyarló 
fűtő- és világítószerek mellett, ki bizonyára ilyen állapotban nem 
igen gyönyörködött a hólepte vidékekben és jégmezőkben. Épen 
azért a téli dalokban a természet jelenségeinek rajzolása nem 
egyéb, mint negativ ismétlése a nyáriaknak. 

Érdekes a sivár tél leírása: 

„Des sumers und des winters beider vientschaft 
kan ze disen ziten niemen understán 
der winter der ist aber hivver mit sinen vriunden komen ; 
er ist hie mit einer ungevüegen kraft 
erne hat dem walde loubes niht verlän 

und der heide ir bluomen unde ir hellten schin benőmen 95 (6—11). 

A madarak vidám dala is elnémult: 
„Sanges sint din vogelin geswiget, 
der leide winder hát den sumer hin verjagt: 
des ist manic herze beidiu trűric unde unvrő 59 (36—38). 

A költő siratja a nyár elmúlását, a tél gyűlöletes előtte, 
mert szomorúságot okoz, hiszen már az őszi lombokat is foltoknak 
nézi, melyek az erdő zöld ruháját eléktelenítik. 

Érdekes szemléltető alakzattal találkozunk Nithartnál, neve-
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zetesen a természet világából vett hasonlataival s mint ilyenek 
szintén tárgyalásunk körébe esnek. 

A minnedalosok ismert s a népköltészetből átvett szokása 
a legszebbet a természetből, u. m. a napot és holdat a nők ma-
gasztalására fordítani. Nithartnál is találkozunk e motívummal. 
Ö a nő szépségét a napfénnyel hasonlítja össze: dó díihtes 
mich sö schoene sam der liehten sunne sehin 79 (21), majd a 
holddal: sö diu schoene vor mir saz, alsam ein voller máne 58 
(23—24). A nőnek kérlelhetetlenségét a gyémánt keménységéhez 
hasonlítja, míg a kavics a hűségnek szimbóluma. Más alkalommal 
a hűséget az arannyal, a hűtlenséget a rézzel állítja párhuzamba. 
A színek összehasonlításánál a lóherének említése szintén népies 
vonás. A rózsa nem egyéb, mint kedvesének képe. Ha szeretője 
nem hallgatja meg dalát, bizonyára kő van a tűiében s a dal olyan, 
mint a hárfajáték a malomban ; amint a viz nem képes a követ 
egyszerre kivájni, úgy a dalos sem találhat rögtöni meghallgatásra. 

Más hasonlatokkal és egybevetésekkel is találkozunk költőnk 
dalaiban, melyek egészen népies ízűek. Az első és harmadik nyári 
dalban egy öreg asszony vidámságát írja le s majd a gödölyének, 
majd a kosnak ugrásához hasonlítja táncát. Ein altiu diu begunde 
springen, höhe alsam ein Kitze enbor — 3. (1—2) és diu spranc 
sider als ein wider und stiez die jungen alle nieder 5 (5—7). Egy 
Lanze nevű parasztlegény durva, hencegő modorát azzal ostorozza, 
hogy dörmögő medvéhez hasonlítja, míg Engehvan dacos viselke-
dését a jóllakott galamb képében gúnyolja ki, midőn tele beggyel 
a rozsszekrény előtt áll. Általában a parasztlegények tolakodó mo-
dorát a méhek rajzásához hasonlítja, táncukat pedig a vasravert 
oroszlán járásához. A virág-, illetve koszorúfonásról gyakran törté-
nik említés. 

Egyes képek és szemléletek közül, melyek mindenek előtt a 
népies költészet sajátságai, a következőkkel találkozunk gyakrabban : 
a kiszemelt nö megjelenik mint a sziv királynője, a férfi szive 
a nő lakása,31 az ő tekintete gazdagabbá tesz, mint amilyen a 

31 Kétségtelenül ősi népies vonás V. ö. (Von einem Dichter Wernher 
soll auch das Liedchen stammem Dü bist min, ich bin din: des solt dű ge-
wis sin. Dű bist beslozzen in minem herzen. Verlorn ist das slüzzelin; dű 
muost immer darinne sin (Kluge i. m. 32 1 
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király, mert vigasszal és reménnyel tölt el. A férfi a szemek gyö-
nyörűségének nevezi a nőt stb. stb. Általában népies vonás és 
az udvari illedelemmel ellenkezik, hogy Níthartnál a kiszemelt nő 
nevével is találkozunk, ha az parasztlány, mint pl. Vriderun, Jiu'e, 
Kíinze, Ave és Bride. 

Ha Nithart dalaiban esetleg ledérnek, lobbanékonynak vagy 
csapongónak is mutatkozik olykor-, mégis az erkölcsi tisztaságnak 
van becse előtte : 

A1 din créatiure die der himel hat bedaht 
und dar zuo din erde treit 
hát riht hoher werdekeit 
danne ein reine wíp ; vor ir ein wol gevieret man 72 (11—14) 

A tiszta nő szerelme gazdagabbá tesz, mint az összes görö-
göknek aranya : 

sit den wiben holt 
ir sult wizzen, aller Kriechen golt 
möhte ein herze nicht só vrő gemachen 
só i einer wibe minne, deist ein vreudebernder solt 72(6—10). 

E néhány szemelvénnyel igyekeztem Nithart természotliráját 
bemutatni, nem ugyan a németországi filologusoknak, hiszen forrá-
saim azok előtt mind ismeietesek, hanem a magyar germanisták-
nak, csupán az érdekesség szempontjából. 
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Nithart és legkiválóbb követői — mert hiszen sok udvari 
költő lépett nyomdokába — a nyári örömekről és téli fájdalmakról 
szóló dalaikat színpompás, eleven leírásokkal kezdik. Az udvari 
dalosok eddigi életképei haloványak, mesterkéltek, gyakran eltor-
zultak és erőtlenek. Nithart képeiből a teljes öröm, a lélek ujjon-
gása szólal meg s a minden egyszerűségében tiszta és plasztikusan 
rajzolt környezetből az erdő és mező, puszta és fű a világosságtól 
elárasztva és a daltól harsogva tárulnak elibénk. 

Nithartot eleinte lenézik, de midőn parasztszatiráit és sikam-
lós elbeszéléseit az udvari férfiak meghallgatják a nyárral és téllel 
kezdő s az eddigelé parasztosnak tetsző énekeket mindinkább meg-
kedvelik. így lesz a „Natureingang" Nithart után épen az udvari 
énekesek dalainak legkedvesebb ékessége.32 

Kétségtelen, hogy Nithart jelentékeny személyiség, igazi mű-
vészlélek volt, telve szeretettel saját művészete iránt, emellett 
azonban hiú és ingerlékeny, telve gúnnyal és mégis érzelgős ter-
mészet, amint ezt az u. n. „Bitt- und Danklieder" igazolják és 
helyesen mondja Salzer róla33: „Es sind treffliche, freilich oft 
derbe Genrebilder, die Neidhart von seinem adligen Standpunkt 
aus mit der Detaillierungskunst eines niederländischen Malers von 
dem Bauernleben entwirft." 

32 Bielschowsky: Ursprung der Doifpoesie 38—110. 1. 
33 Salzer: Ulustrieite Geschichte der deutschen Literatur. 322. 1. 






