
556 SZÉKELY SALAMON

A BIRTOKOS NÉVMÁSOK A „CHANSON DE 
ROLAND”-BAN.1)

A latin nyelv 6 esetének egyetlenegygyé való reductiója érdekes 
jelenséget képez a franczia nyelv történetében. Természetesen ezen 
nagy változás nem történt egyszerre. Az eredeti latin dedinatió mind
inkább hanyatlásnak indúlt, úgy hogy a népies latin nyelv már az ötö
dik század kezdetén csak 2 esetet ismert: a nominativnst és accusati- 
vust: murus, murum.

Az ó-franczia nyelv, mely nem más mint a népies latin nyelv fej
lődésének productuma, átvette a kétesetes declinatiót, volt tehát alany
eset : mura, tárgyeset: mur.

A XIV. században a declinatió újabb átalakuláson ment keresz
tül ; .az alany- és tárgyesetnek megkiilömböztetése, illetőleg az elsőnek 
jellemző s-es alakja teljesen eltűnt s csakis egyetlen egy eset maradt 
fönn: az accusativus. Az alanyesetnek a tárgyesettel való ezen helyettesítése 
általában az ó és új franczia nyelv egyik határvonalát képezi.

A névmások is követték ezen általános szabályt; az ó nyelvben 
meus-nák megfelelt mis, meum-n&k pedig mun, inon, mei =  mi, meos =  
mes stb.

A XIV. században a mis, mi alakok eltűntek és helyet engedtek 
a modern mon-nak.

Mint a főnévnél úgy a névmásnál sem történt a nomin. kiszo
rítása egyszerre, a régi alakok egy ideig az újak mellett fönntartották 
magukat, míg az új aztán teljesen kiszorította a régit.

így a Chanson de Boland-ban, mely a birtokos névmások számos 
é6 változatos alakjait tünteti föl, már észlelhetjük a mostani egyesetes 
declinatióra való átmenetet, a mennyiben inon, tón, són alakok kivéte
lesen mint nominativusok is vannak alkalmazva.

Or veit Bollanz que mórt est sün ami (2024).
Ma hanste e fraite e percet mun escut (2050).
E l’algalifes sün uncle e bíz fedeilz (505).
Gefrei d’Aymon e sün frere Tierri (2883).

Ezen általános rövid bevezet4s után a következő 3 táblázatban 
összeállítjuk a Ch. de B.-ban előforduló birtokos névmásokat.

*) Használt források: La Chanson de Roland, Müller T. kiadása, Göt- 
tingen 1863. — Diez, Fr. Gramm, dér romanischen Sprachen, Bonn 1844. — 
Programme da collége royal fran<;ais. Berlin 1873. — A. Brachet, Gram- 
maire historique de la langue fran^aise. — V. ö. az E. Phil. Közi. 1881. 
III. füzetét.
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Egy fotó pillantás mutatja már, hogy a sok alak közül csak 
kevés maradt meg a modern franczia nyelvben; a többi teljesen kive
szett a használatból.

I. T Á B L Á Z A T .

E g y e s  szám.
Hímnem. Nőnem.

Rövidült alak. Teljes alak.
nőm. mis, mi, tis, ti, sis, si (mon, tón, són). meie, tue, sue
acc. — — ------------------------------------------------------------------  meie, tue, sue

T ö b b e s  szám.
(ma, ta, sa).

“  <mes- te8> 8ea>‘> } mindkét nemre nézve.nőm. 
acc.
nőm. acc. nostre, vostre, lor, lur, nos, vos a nemre való tekintet nélkül.

Quant en cest camp vendrat Charles mi sire (1928).
?o dist Rollanz : go ért Guenes mis parastre (277).
^o est home ben que jo sui tis parastres (308).
Li reis est fiers et sis curages pesmes (56).
Ne Olivér por 90 qu’il est si cumpainz (285).
Dist Olivér: Pár ceste meie barbe (1719).
La tue amurs me seit hói en present (3107).
La sue fist Preciuse apeler (3146).
Cunseilez mei cnme mi saive hume (20).
Fiers sunt si hume, n’unt talent qu’il li faillent (3133).
A Charlemagne repairent si barun (3807). 
go dist li reis : Bataille funt nostre hume (1758).
En Sarraguce menez vostre oste banie (211).
TuteB voz anmes otreit il paréisl (1855).
Perdut avum noz seignurs e noz pers (2148).
Li nostre deu veugez nos de Carlun (1907).
Cuntre un des noz en truverat morz XV. (1930).
Carles li reis nostre emperere magne (1).
Ferez i, Francs 1 Nostre est li premers colps (1211).
Tant bon frauceis i perdeut lor juveute (1401).
Respunt Bollant: Ne pois amer les voz (1548).

H. T Á B L Á Z A T .
Egyes-az. hímnem, nőm. rnea, tes, ses (mon, tón, són) nőnem ma, ta, sa

acc. mon, tón, són, mun, tun, sün ma, ta, sa
(mon, tón, aon)

Több.-sz. nőm., acc. mes, tes, ses mindkét nemre nézve.

*) A régieknek megfelelő modern franczia birtokos névmások () közt 
vannak.
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Tes hóm serai pár amur e pár feid (3893).
Seres ses hóm pár honur e pár ben (39) nőm sing.
Sa custume est qu’il parolet á leisir (141).
De ma maisnée ad faite tra'isun (1820).
L’emperes out sa raison fenie (193).
Od sa grand őst que il out asemblée (1450).
Sa grant valor ki l’purreit acunter ? (534).
De meie part ma muiller saluez (361) acc.
Qu’a Marsiliun me portást mun message (276).
Ricliard li velz e sím nevűid Heuri (171).
Sur sün ceval que eleimet Yeillantif (2032).
A tun plaisir te durrai mun aveir (3894).
Li empereres tent ses mains vers Deu (137).
A lui lais jo mes honurs e mes fievs (297.)

Hl .  T Á B L Á Z A T .
Egyes-sz. hímnemű nőm. miens, tiens, siens, soens I / • ^ a:G \

acc. mien, tien, sien, soen J 'mieu’ ’ *
Több.-sz. nőm. mien, tien, sien, soen (miens, tiens, siens)

acc. miens, tiens, siens, soens (miens, tiens, siens).

Pár num d’ocire i metrai un műn filz (149).
Pent a sün col un soen grant escut let (3149) acc.
Estramariz i est un soens cumrainz (941) nőm.
Que l’emperere nisun des soens n’i perdet (806).
As li devant un soen drut Gemalfin 
Males nuveles li aportet e dit (3495) nőm.
Sunet sün gresle pur les soens ralier (acc. plur. 1319).

1. Lnr vagy lor (lat. illorum ból) a többes-számban is változat
lanul s rag nélkül á ll ; a leurs alak csak a XIV. században lett általános.

Laschent lor reisnes, brochent amdui á ait (1381).
Ne reverrunt lor meres ne lor nevolz (2420).

2. A birtokos névmás nőnemének eredeti alakjai: meie, teie (tue), 
sexe {sue). Az újabb mienne, tienne, sienne csak a XIV. században jött 
általános használatba.

Mien, tien, sien régebben mén, ten, sen a mon, tón, son-nak gyengült 
alakjai.1)

La sue fist Preciuse apeler (3146).
Dist Baligant: La meie gént averse (3295).
Dist Blancandrins : tPar ceste meie destre (47).

\) L. Brachet, Dictionnaire etymologique. Mon-ból mén, úgy mint jó 
ból j e ; men-hoi pedig mien mint pedeni-bői pied, tenet-bői tient.
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3. Magánhangzón kezdődő főnevek előtt a modern franczia nyelv
ben ma, ta, sa helyett mon, tón, són használatos. Az ó*franczia nyelv 
nem ismeri a hímnemű alak ezen kivételes alkalmazását, hanem a fönti 
esetben is a ma, ta, sa-1 használja s magánhangzóját rendesen elhagyja.

Ami Rollanz, Deus metet t'anme en flors (2898).
Nen avrai ja ki sustienget nronur (2903).
Sur les reliques de s’espée Murgleis (607).

A birtokos névmásnak a franczia nyelv ismeretén alapuló ezen 
helyes alkalmazása a XIV. század vége felé feledésbe ment. Csak né
hány kifejezésben maradt meg a régi helyesebb 6zólásmód: Allez 
m’amour *) (Moliére), m’amie, tévesen ma mié.

4. Általában a főnévvel való közvetlen kapcsolatban a rövidült alak 
volt használatos, de gyakran ezen esetben is a birtokos névmá9 teljes 
alakja fordúl elő : ez is egyike az n és új franczia nyele közti lényeges kü
lönbségnek. A teljes alak ily módon való használata egészen a XVI. szá
zadig megmaradt. (Diez III. 61.)

A két alak közti külömbség csakis külső, a rövidült birtokos név
más használata már kényelmesebb kiejtésénél fogva is általánosabb lett.

5. A modern nyelvben a kapcsolatosan használt birtokos névmás 
nem állhat határozott névelővel. A Ch. de R. bán, valamint az ó- nyelv
ben egyáltalában a mis, tis, és mes, tes, tes alakok sem veszik föl a 
névelőt; amién, tien, sien és meie, teie (tue) seie (sue), nostre, vostre ala
koknál ellenben használatos.

Még a XVI. században is előfordul az ó- nyelv ezen szólásmódja 
La nostre victoire (Rabéi). L. Diez III. 61.

Francs s’en irunt en Francé la lur tere (50).
Si recevrat la nostre lei plus sál ve (189).
Ja prist il Noples seinz le vostre comant (1775).
La sue mórt li vait múlt augoissant (2232).
IJ mien báron nurrit vos ai lung tens (3374).
La meie honor est tournée en déclin (2890).
La tue amurt me seit hói en présent (3107).
Por le soen Ben qu’il ait merci de mei (82).

fl. A névelő gyakran hiányzik is az említett birtokos névmásoknál.
Deus ! meie culpe vers les tues vertuz (2369).
De meie port ma muiller saluez (361).

1) Nem tartozik ide, mert amour Moliérenál, mint ma is, az egyes 
számban hímnemü. A nép nyelvében a névmás még a hímnemű s magán
hangzón kezdődő főnév előtt is megrövidül és Moliére alkalmilag követte e 
szokást. S z e r k.
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7. A modern franczia nyelv határozottan kívánja a névelőt, ha a 
birtokos névmás étre segédigével vagy más hasonló igével állítmányt 
képez. A Ch. d. R. valamint az ó-franczia nyelv ily esetekben követke
zetesen mellőzi a névelő használatát.

Cist camp est vostre, merci Den (e le) mien (2183).
Se lui servez, l’onur dél camp ért nostre (922).

8. Az ó-nyelvben a birtokos névmás számnevekkel és névmá
sokkal kapcsolatban is használatos. A modern nyelv nem ismer ilyen 
kifejezési módot.

Paiens recleiment un lur den Tervagant (2468).
Pár nnm d’ocire i metrai un mien fílz (149).
Que jo n'esclair ceste meie grant ire (322).
Ci vos.en veiét un sün noble barun (421).
Guenes respunt: «Rollauz, cist miens fillastre (743).
Cent mien seignur en bataille faillirent (2718).
Cest nostre den sunt en recreantise (2715).

9. Néha a személynévmás genitivusát is találjuk a birtokos név
más helyett. Még a XVI. században is előfordul a személynévmás ilyen 
alkalmazása.

L’anme de tei seit mise en paréis! (2934).
L’anme de lui as vifs diables dunet (3647).
Le seignur d'eh est apelé Oedun (3056).

10. Több főnévnél a birtokos névmás mindegyik előtt ismétlődik.
II en apelet e ses dux e ses cuntes (14).
E l’algalifes sün uncle e sis fedeilz (505).
Jurfalet ki est ses filz e ses heirz (5C4).
Puis li tolent són sceptre e sa curune (2585).

11. Sajátos szólásmód a birtokos névmásról a «mun vivant*.
Ne finerai en trestut mun vivant (2662),
Ne l’amerai á trestut mun vivant (284).

12. Szórend. A mindkét alakú kapcsolatosan használt birtokos 
névmás rendesen a főnév előtt áll, de néha a főnév után is előfordul.

De sün aveir vos voelt asez duner (127).
Cil est uns quens, si est la citet sue (917).

Székesfehérvár. S zékely (Strausz) S alamon.
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