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AZ Ó - F R A N C Z I A  N Y E L V T A N H O Z .

Székely úr, ki már ismételten foglalkozott e lapokban a Rolánddal 
nyelvformái vaj, utolsó alkalommal a Chansonban, előforduló birtokos név- 
másokat fejtegeti. Értekezése, kis terjedelme daczára is, szorgalomról és 
szakavatottságról tanúskodik ; csak azon körülmény felette sajnos, hogy 
egyedüli forrásáúl M üller «Chanson de Roland»-jának első kiadása szol
gált, melyben a kiadó főleg arra törekedett, hogy az Oxfordi kéziratban 
reánkmaradt anglonormann szöveget az átdolgozónak és az írónak eltor
zításaitól megszabadítván, azt némileg érthetővé tegye ; de az olvasás- 
módok megállapításában oly önkényesen já rté i s a szöveget oly számos 
alaptalan conjecturával halmozta el, úgy hogy nem igen szolgálhat a 
Rolánddal nyelvezetére vonatkozó kutatások alapjáúl. Már volt alkal
munk e Közlönyben (1. 1881. máj. és jun.) arra utalni, hogy a Chanson 
nyelvformáit illető bármily vizsgálatnál az összes anyag, de kiváltké
pen és legalább is, az összes franczia  szövegek felhasználása az első jogos 
követelmény; Székely értekezései csak még inkább meggyőztek ben
nünket állításunk helyes voltáról. Qa kutatása kiinduló pontjáúl Mül- 
lernek,. 1878-ki, második kiadása szolgált volna, a Chanson nyelvezeté
nek helyesebb képét adhatná; persze így is csak akkor, ha a jegyzetekben 
felhalmozott anyagot a kellő elővigyázat mellett felhasználja. E kiadá
sában Müller azon normann ősszöveg helyreállítását tűzte ki czéljáúl, 
melyre a reánk maradt franczia kéziratok s az idegen átdolgozások 
egyaránt visszautalnak s habár a szövegek egymáshozi viszonyának 
helytelen felfogásából indul ki, de legalább már nem hirdeti oly egy
oldalúan az oxfordi kézirat kultusát.

A franczia középkor népies hőskölteményeinek nyelvformáit ku
tatni nehéz feladat. Csak kevés olyan kivétel van, mint a milyen a 
Lotharingiában keletkezett Floovant, mely, minthogy tárgya csak lokális 
érdekkel birt, nem terjedt tovább s melynek nyelvezete ennél fogva a 
lothar. szójárás jellemző sajátságait tünteti fej. A népies epos fejlődés- 
története megmagyarázza azon jelenséget, hogy nem ritkán egy hősköl
teményben 3—4 dialektusnak biztos nyomára akadunk, s néha a legszi
gorúbb kritika sem képes a költemény keletkezési helyét meghatározni. 
Az epoe egyes részei más-más vidék termékei és csak egészen véletlenül,
— valamely analógia, helyi érdekek stb. következtében — forrtak össze ; 
az átdolgozó arra törekszik ugyan, hogy az egész költemény nyelvét 
egyöntetűvé tegye, de felületes munkáját az assonánezok vagy rímek s 
a metrika pontos megfigyelése csakhamar elárulja.

, ígyryan a Rolánddallal is. A reánk maradt átdolgozásoknak elér-
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hető közös eredetije nyelvezetére ép úgy, mint tartalmára nézve, Isle 
de Francétól Norman dián át Angolországra utal. Ha e mellett még 
gondolunk azon körülményre is, hogy az írók szívesen csempészik be a 
saját szójárásukat vagyis helyesebben mondva jargonjukat, át fogjuk 
látni, hogy mily szigorún keli eljárnunk a nyelvformák megítélésében. 
E szigorú kritika épen oly fontos a flexió, conjngatió stb. fejtegetésénél, 
mint a phonetikai tünemények magyarázatánál. így pl. a forte, grande- 
féle anorganikus nőnemű melléknevek (fórt, graiul helyett) sokkal ko
rábban találhatók anglonormann szövegekben, mint más dialektuséiban ; 
a latin imperfectum -abam végzése a normannban oue-vé (1. Oxf. Rol. 
2C3 portout), Isle de Francé nyelvében pedig oie-vé fejlődött stb.

1 . Minden egyes nyelvformánál tekintetbe kell vennünk az összes 
anyagot és pedig a Rolánddalnál a t-zövegek azon filiatiójából kell 
kiindulnunk, melyet eddig a legnagyobb következetességgel Stengel 
és Rambeau képviselnek. E szerint 4 főcsoportot külömböztétünk 
m eg: a) az Oxfordi (0.) és a Velenczei (V*) kéziratok; £) a franczia 
rímes redactió szövegei (a Párisi, Versaillesi, Cambridgei stb. kézira
tok) ; y) az ó-svéd csoport; 7]) a német és holland átdolgozások. Külö
nösen fontos reánk nézve *) és ■5). Az Oxfordi szövegnek egyetlenegy 
izolált olvasásmódját kém szabad megtartanunk oly olvasásmód ellené* 
ben, melyet az említett csoportoknak legalább is ketteje képvisel, még 
akkor sem, ha 0-t az ugyanazon csoporthoz tartozó V4 támogatja.

Követelésünk jogosságárol tanúskodjék a következő concrét ese t: 
Horning állítása szerint (Román. Stud. IV. 229 sqq.) az U semleges 
névmást («pronom neutre), mely oly nagy szerepet játszik a modern 
francziában s melyet a legrégibb nyelvemlékek a St.-Aléxist bezárólag, 
nem ismernek, először találjuk s mindjárt gyakrabban (17-szer) a 
Chanson de Rolandban a) avoir, b) estre igékkel összekötve. És pedig
a ) avoir-ral mint tárgyatlan igével 4 esetben, il i a most =  il y a ;
b) estre igével melléknév vagy participe passé, de még nem főnév előtt 
(pl. il est escrit) stb. Stengel ezen állítások ellenében a Rolanddal összes 
szövegeinek összehasonlítása útján kimutatta (Ausgaben und Abhand- 
lungen, 3-dik fűz. XV. 0 .), hogy jóval másképen állnak a dolgok : Avoir 
ige a Rolanddalban mint tárgyatlan ige 26-szor fordúl elő határozó 
nélkül, 82-szer i határozóval, a mint már a St.-Aléxisban is találjuk 
az i a (most =  il y a) szólásmódot és továbbá Horning állítása szerint 
4-szer il névmással (szintígy Müllernél, még a második kiadásban is), 
de mind e négyszer: 2399, 2401, 2418, 2467 az Oxfordi szöveg olvasás
módja a többiéi ellenében isoláltan áll és magában az Oxf. kéziratban 
túlnyomó számban előforduló régibb szólásmód mellett tarthatatlan. Az
il névmásnak az avoir tárgyatlan igével való összeköttetése tehát későbbi 
írók korrektúrájának tekintendő. — Estre igénél ellenben van nehány
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eset, melyben az összes anyag biztosítja az i l  névmás használatát, de 
csak melléknév előtt, péld. 23494-2561 («I1 nen est dreiz que»); a Hor- 
ning által felemlített többi olvasásmód — péld. il estre igével participe 
passé előtt stb. nem tartható kettő kivételével, mely épen a szólásmód 
keletkezésének megmagyarázására nagyon tanulságos (1413 +  1684 «I1 
est eEcrit»). De még a biztosított olvasásmódokat sem szabad azon eredeti 
szövegnek tulajdonítani, melyre a reánkmaradt kéziratok utalnak; már 
az esetek csekély száma és azon jelenség, hogy az i l  névmás csak bizonyos, 
az eposzokban gyakori formulákban található egyedül azon következ
tetést engedi meg, hogy a későbbi írók az említett esetekben ű  névmást 
egymástól függetlenül használták a vele synonym, azonban már elavult 
eo helyett; de nem következetesen, mert a ro (most =- ce) még az Oxf. 
Rolándban is többször található (1774, 2238 stb.). Már Horningnak is 
feltűnt azon körülmény, hogy i l  névmás, melyet az Oxf. Rolándban 
estre igével is csak aránylag ritkán találunk, épen egy, a 286-ik verssoro
zatban háromszor fordul elő s továbbá egyszer (192-ik v. «I1 nus i cu- 
vient guarde*) oly összeköttetésben, melynek használata a XII. század 
közepe előtt nem igen lett általánossá (V4 csakugyan más olvasásmódot 
képvisel); mindez arra utal, hogy il estre igével összekötve is csak ké
sőbbi változtatásnak tulajdonítható. Hogy 4 esetben az összes anyag 
biztosítja az «7-et, megmagyarázhatjuk egyrészt az írók azon ismert 
szokásából, mely szeriL t épen a leggyakrabban előforduló formulákat 
(•dreiz est* — «estescrit») szeretik modernizálni, — másrészt pedig 
azon körülményből, hogy épen ez esetekben foglalhatta el legkönnyeb
ben az eredetileg csakis himnemít személyes névmás il mint semleges 
névmás a különben szokásos co helyét, a mint azt az il fejlődéstörté
nete csakugyan be is bizonyítja. — Mindezekből azt következtetjük, 
hogy az i l  semleges névmásnak a Chanson de Rolandban nincs helye. 
M iilltr második «kritikus» kiadásában is az i l  névmást illetőleg az Oxf. 
kézirat álláspontja mellett m arad; Székely első értekezésében pedig az 
tl-nek semleges névmáskénti szereplését teljesen ignorálja.

2. Sok esetben a dolog természeténél fogva egy vagy több redaktió 
támogatása sem bizonyította be a szóban forgó nyelvforma autlientici- 
tását. Ilyenkor segítségünkre lehet az assonáncz és a metrum, megfigye
lése, mely egyáltalában mindig elkenilhetlenül szükséges. Csak akkor, 
ha minden egyes szövegnek olyan kritikus kiadását fogjuk bírni, mint 
a milyen az Oxfordinak Boehmer által eszközölt kiadása, a mely az 
assonáncz és a metrum által biztosított nyelvformák után itéli meg a 
szöveg többi formáit, csak akkor fogunk a Rolánddal kritikájához szük
ségelt apparatus teljes birtokába lépni. — Vegyük például a nőnemű 
melléknév többes-számú -s végzéstí anorganikus alanyesetét; a legrégibb 
emlékekben egyetlen egyszer sincs az assonáncz vagy a metrum által
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biztosítva, sőt ellenkezőleg épen a metrum utal arra, hogy későbbi író 
modernizálta az illető melléknév végzését. Már a Bolánddalban más
képen áll a dolog; a 949-ik versben ( [Cár] no& espees | sunt bones et 
trenchanz) a metrum biztosítja a bones alakot, mert ha az -* végzés 
elmarad, a második hemistych az akkor beálló elizió folytán egy szó
taggal megrövidülne. Hogy a rímes redaktió két kézirata, V7 és C, ez 
olvasásmódot szintén támogatja, ez esetben csak mellékes körülmény. 
Az 598-ik versben (Si remaindreient les mén eilimes hoz) a melléknév 
végzése a többi szöveg támogatása nélkül is biztos. — Látjuk ebből, 
hogy mily fontos a metrum megfigyelése kivált oly verseknél, a melyek 
az eredetiben bizonyára megvoltak ugyan, de melyeknek egyes szavait 
a többi franczia szöveg nem támogatja (péld. V4 csak a 3682-ik versig 
kíséri az Oxf. szöveget s a rímes redaktió kéziratai is épen a vége felé 
térnek leginkább el az Oxf. szövegtől).

A szigorú kritika két főkellékével: az összes anyag felhasználásá
val és a metrum megfigyelésével könnyen jóvá tehetjük azon számos a 
flexió, conjugatió stb. ellen elkövetett hibát, melyet a Székely második 
értekezésében citált verssorokban találunk; szerző épen egyszerűen 
Miillernek, helytelen nyelvformákban túlgazdag első kiadását követte. 
Pedig a nyelvformák helytelen felfogása sok esetben az értekezés meri
tumára is gyakorolt befolyást; péld. a 171 -ik vers Székely-nél a követ
kezőképen hangzik:

Ricliard li velz c sün nevűid  Henri, 
a mi csakugyan egészen az Oxf. kézirat anglonorm. írójának nyelveze
tére vall; e szerirt Székely is a nevűid szót nominativusnak fogta fel, 
pedig annak helyes alanyesete mindig és a Bolánddalban is: tites 
(1. 384, 2048 stb.). A vers eme felfogásából azután Székety azon hely
telen következtetést vonta le, hogy «sun» itt a birtokos névmás nomi- 
nativusát képviseli, stb.

Ha a birtokos névmást a Chanson de Rolándban a mi felfogásunk 
szerint fejtegetjük, kénytelenek leszünk több pontban Székely állításai
tól eltérni.

1 . A Chanson de Rolandban még nincs helye a csak később fel
lépő és mindinkább domináló helyzetre jutott anorganikus mun, tun, sün 
-alanyesetekuek. Ezen formákat a Rolánddalban csak mint tárgyesete
ket, vagyis jobban mondva, obliquusokat találjuk. A Székely által fel
említett 5 eset az Oxf. kézirat anglonorm. írójának tulajdona, a ki kü
lönben, mint rendesen, ez esetben sem volt következetes :

2050  helyesen így hangzik: Ma hanste est fraite e perciez mis 
escuz (1. Miiller második [Ml*] és Gautier nyolczadik [(rí8] kiadását).

505 Boehmer : E l’algalifes sis uncles e fedeilz ; az ismétlődő bir
tokos névmás (Oxf.-bau is : sis), a metrum miatt kihagyandó.
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;2883 M P : Gefreiz d’Anjou e sis frere Tierris.
1 71 , melyről már szólottunk, M t1: Richarz li rieilz o<l sün nevűid 

Henri, a mely felfogás mellett sün casua obi. (Boehmer megtartja az 
egész verssorozatban kifejtett parallelismust, a mi nem épen szüksé
ges, s így az alanyesetet is : e si sis nies Henris.)

2024. M l2 +  G t8 : Li cuens Rollanz quant mórt vit smi ami, 
Boehmer helyes felfogása szerin t; itt tehát sün casus obi.

Tehát műn, tun, sün mint alanyeset a Chansonban nem fordul elő.
2 . Székely a birtokos névmások I. táblázatában mis, tis, sis alany* 

esetek mellett még mi, ti, si formákat is említ, de ezeknek sincs semmi 
közük a Chansonnal:

1928 helyesen Ml2 +  Gts mis (1. 277 Székelynél is mis 136, 14-4, 
1254 stb.).

285 Ml3 +  Gt.8 sis (1. Székelynél is sis 191, 505, 546).
Az idetartozó hímn. egyes számú obi. műn, tun, sün, — a r.őaemíí 

nomin. és obi.: ma, ta, sa, a mely formákat Székely, —  nem tudjuk mi 
okból — a 2 . táblázatban sorolja fel.

A többes-szám helyes form ái:

Hímnem. Nomin. mi 20, 1063; ti 3901 ; si 99, 636.
Vocat. mi 3492 ; — —
Obi. mes 84, 1899 ; tes — ses 14, 39, 98.

Nőnem. Nomin. mes 2925; te s — ses 1757, 3130.
Obi. mes 297,3716; tes; ses 137, 190.

Példákra csak az egészen, több redaktió által biztosított alakok
nál akartunk utalni, de az említett formák mindnyájan az egyedül 
lehetségesek a Chanson nyelvezetének keretében.

2. Székely ugyanazon táblázatban minden egyéb magyarázat 
nélkül egymás mellé állítja nostre, rostre és jwz, roz alakokat, mintha 
azok a Rolánddalban majd mint alanyesetek, majd pedig mint obliquu- 
sok szerepelnének. Az említett formáknak ezen egymásmellé állítása 
helytelen. A helyes és biztosított alakok a következők.

Az erjyes számban.
Hímnem. Nomin. nostre 1, 1211 ; Nőnem, nostre —

Obi. nostre — nostre 189.
Nomin. vostre 3499 ; vostre 2 1 1 .
Obi. vostre 3498; vostre 3539.

Tehát a nostre és rostre alakok mind a két nem minden esetében 
fordulnak elő. A többesben :

Hímnem. Nomin. nostre 1255, 1585, Nőnem, noz 1)49.
1746, 1758;

Voc. nostre 1907; —
Obi. noz 57, 119]. 1930; noz 42.
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Hímnem. Nomin. vostre 3514; 
Obi. voz 205, 207

Nőnem. voz
voz 72, 80, 1926.

Az Oxf. Rolándban két versben (2484 és 3642) fordúl elő noz 
mint hímnemű többes számú alany eset, de mind a két esetben a többi 
redaktió útján a helyes (nostre) alakot nyerjük ( V* is =  nostre); a nostre 
alak még assonáncz által is van biztosítva (Oxf. 1585); Ml2 csak egy 
esetben (2484) tartja meg az Oxf. kézirat helytelen olvasásmódját; a 
2J78-ik versben noz tárgyeset, a mint azt Gt8 helyesen felfogja.

3. A II. táblázatban felemlített egyes számú alanyesetek; mes, tes, 
ses egészen azonosak az elsőben felsorolt mis, tis, sis alakokkal. Hogy 
melyik forma a jogosult, azt itt nem akarjak vitatni, annál kevésbé, 
mert a kérdés a Rolánddal eredeti szójárásának fejtegetését tételezné 
fel, — pedig az egyelőre felette sikamlós terrain. Azt hisszük, hogy 
Gautier helyesen já rt el, midőn a mis, tis, sis alakoknál az egész költe
ményben következetesen megmaradt, a mint azok csakugyan a régibb 
normánn nyelvemlékek egyedül helyes formái. M l* majd mi* (136, 144, 
1254 stb.) és sis (56, 505, 546), majd mes (3191, 3716) és ses (39, 384, 
504, 544) alakokat használ, egyszerűen az Oxf. kézirat olvasásmódját 
követvén.

4. A IH. táblázatban felsorolt alakok közül a siens és sien alany- 
és tárgyesetek helytelenek; a Chanson csak soens-t és soen-t ismer.

5. A telje* alakú névmások: miens, tiens, soens: meie, tue, sue mindig 
névelővel vagy mutató névmással használtatnak vagy pedig absolute 
főnévként szerepelnek (2183); kivételt képeznek csak bizonyos formu- 
láris Bzólásmódok: meie culpe (2369), de meie part (361).— Nostre, 
vostre, noz voz és lur névmásoknál a névelő használata csak esetleges. 
(189, 1585, 2286, 1548, 50, 1445, 2442.)

6 . Az Oxf. kézirat két versben un soen helyett un sün alakot hasz
nál, a mely, noha Ml8 megtartja, bizonyosan az anglonorm. író tulaj
dona s egyszerűen kiküszöbölendő (1. Gt.* és Boehmer 421 +  2814).

7. Mei, tei, sei személyes névmások nem használtatnak a Chan
sonban birtokos névmások helyett. A 2934-ik vers («L’anme de tei» 
stb.) a többi szövegekben hiányzik s az átdolgozónak fölösleges toldása 
(1. Perschmann cAusgaben u. Abh.» 3-ik füzet, 43. o.).

Végre foglaljuk össze a nyert eredményeket:

I. T Á B L Á Z A T .  

Kapcsolatos (rövidült alakú) névmások.
Hímnem.

E.-sz. Nomin. mis, tis, sis \ nostre, 
Obi. mun, tun, sün /  vostre, lur.

Nőnem.
\ ma, ta, sa,
) nostre, vostre, lur.
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Hímnem. Xönem.
mes, t
noz, voz, lur.

T.-sz. Nomin. mi, ti, ei, nostre, vostre,) jur \ mes, tes, ses,
Obi. mes, tes, ses, noz, voz, J ‘ j

II. T Á B L Á Z A T .
Absolut (teljes alakú) névmások.

Hímnem. Xönem.
E.-sz. Nomin. miens, tiens, soens \ . ;. . ’ meie, tue, sue.Obi. mién, tien, soen J
T.-sz. Nomin. mién, tien, soen \ ,,X1, . ’ . \ meies, tues, sues.

Obi. miens, tiens, soens J

A birtokos névmásnak e két táblázatban felsorolt alakjai vagy 
egészen biztosak, több redaktió s a metrum által támogatottak, — vagy 
pedig legalább is egyéb alakokhoz viszonyítva a Chanson de Boland 
nyelvezetének keretében az egyedül lehetségesek.

Budapest, julius havában. D r . H e r z l  M ór .

A N A K R E O N I  DALOK.

4. Tavaszi serleg.

Készíts kupát, művészem!
Szentelve a tavasznak.
Megjött 8 örömre ébreszt 
A rózsatermő évszak, 

s Alkoss a vert ezüstnek 
Szinére víg tivornyát;
De semmi ünnep-ellenest,
Kérlek, ne véss reája.
Csak semmi borzadályost! 

iu De vésd a Bacchos Euiost,
A Zeus fiát reá ja ;
Az áldomásos Kypriát 
Nászünnepet szerezve;
Fegyvertelen Szerelmeket 

le Mosolygó Charisokkal;
Árnyék vető sűrű lugast 
Sok lombbal és gerezddel,
S alája kedves ifjakat 
S a lantverő Apollót.

Ford. P. T. E.
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