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R U O D L I E B .

A középkornak is van renaissancea. Alig hogy sikerült a 
fiatal német nemzetnek a rórani birodalmat megdöntenie s egy új 
állami, társadalmi és vallási életnek alapját megvetnie, m ár is 
áhítattal és bámulattal fordúl vissza a letűnt ókorhoz és ú jra  fel 
akarja éleszteni azt a világot, melynek csak az imént örökre véget 
vetett. E renaissance megteremtője Nagy Károly, a római császár
ság megújítója. A mint a hatalmas imperator országát róm ai m in
tára szervezi és élete delén elmerül a latin nyelv és irodalom 
tanulmányozásába, épúgy a német nemzet művelődése is a latin 
kultura nyomán indúl meg és a zsenge irodalom római példákat 
utánoz. Fénypontját éri e renaissance a szász uralkodóház korá
ban, midőn az Ottók összeköttetésbe lépnek Olaszországgal és a 
byzanczi udvarral s minden téren meghonosítják az antik szelle
met. A művészet terén a középkori renaissance a késő-római és 
byzanczi stílusban épült dómokban és palotákban, a tudom ány 
terén a klasszikái tanulmányok felvirágzásában, az irodalom meze
jén latin nyelvű költészetben és prózairásban nyer kifejezést. 
Németország írói akkor teszik meg először azt a végzetes lépést, 
melyet később oly gyakran ismételtek, hogy nem merítenek a nem- 
zeti élet forrásából, hanem idegen irodalomhoz fordulnak, külföldi 
mintákat utánoznak.

A keresztény egyház papjai és szerzetesei voltak főterjesztői 
ama mozgalomnak, mely az antik szellemet s főleg a klasszikus 
irodalmat igyekezett meghonosítani a német nemzet körében. De 
míg Francziaország költői a népköltészetből merítettek ihletet, a 
népmondából vettek tárgyakat és szárnyra bocsátották örök szép
ségű chansonjaikat, ugyanakkor Németországban parlagon hevert a 
nagyszabású hősmonda, az írók elfordúltak saját népüktől és élvez
hetetlen latin versek Írására pazarolták idejöket és tehetségöket. 
A klasszikái irodalom emez «újjászületés»-ében valóban kevés 
volt a köszönet. Vnjjon hányán ismerik ma Walafridus Strabo, 
Eckehard, Otloli, Froumund, reichenaui Hermann, Amarcius és e 
renaissance-korszak többi latin poétáinak csak neveit is?  É s a 
mellett, hogy az egyoldalú és költőietlen utánzásnak úgy sem volt 
maradandó becse, káros befolyással volt a nemzeti irodalomra is, 
elvonta tőle a legjobb erőket, a nemzeti költészetet háttérbe szorí-
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totta és fejlődésében gátolta. A halottaiból feltámasztott klasszikus 
szellem fagyos lehelletével elfonnyasztotta a nemzeti költészet 
kelő virágait, a melyeknek üde szépségét csak későbbi hajtásaik 
tüntetik fel. A német hősmonda nagyszerű tárgyait legfeljebb isko
lai dolgozatokra tartották érdemeseknek J) és elhagyták kallódni a 
német költészet ősmaradványait. v

A XI. században a klasszikus befolyás mellett új elemek 
tünedeznek fel és csakhamar át meg áthatják a német életet, tár
sadalmat és műveltséget: a lovagi szellem első nyomai. E lovagi 
elemek ugyan szintén külföldről, Francziaországból hatoltak be 
Németországba, de tulajdonképen német eredetűek lévén,2) teljesen 
megfeleltek a német nemzeti szellemnek, úgy hogy ez idővel egé
szen magába olvasztotta őket. A lovagi áramlat csak a keresztes 
háborúkban fejlődik ki tökéletesen, s azért sokan csak e hadjára
tok következményének tartották, de félreismerhetetlen kifeje
zést nyer már a XI. század elején. Korán ju t érvényre az irodalom
ban is és az első költői mű, a melyben e franczia lovagi szellem a 
klasszikus és a nemzeti szellemmel egyesülve jelen meg, a Ruodlieb 
czímü XI. századbeli költői elbeszélés.

A megváltozott társadalmi és irodalmi viszonyok határozot
tan  ránynomták bélyegöket a Ruodliebre is. A klasszikus elemek 
háttérbe szorúlnak és lielyöket modern vonások foglalják el. A 
Ruodliebben a tárgy, a leírt viszonyok, a világnézet és felfogás 
nem idegenek többé, latin már csak a nyelv és verselés. De még e 
közös sajátságban is külömbözik elődeitől és kortársaitól. Míg a X .  
és XI. százud költői szemmel láthatólag utánozzák a régi írókat, 
főleg Vergiliust, addig a Ruodlieb szerzője nemcsak hogy nem

V) ily  egyszerű iskolai stilgyakorlat a nWaltharius mami fórt is* ez. 
X. századbeli latin költemény is, mely a bún monda egy epizódját tárgyalja. 
L. Grimm : Lat. Gedichte des X. u. XI. Jarh. 57. 1.

a) A lovagi intézmény csírái már a német nép őskorában lelhetők 
fel. Tacitus (Germ. 13.) említést tesz a germánok egy szokásáról, mely 
egészen megfelel a középkori lovaggá avatás szertartásának, a swertleite- 
nek, és ugyané művéből (Germ. 8.) tudjuk meg, hogy a régi germánok a 
nőt époly tiszteletben tartották és valami magasabb lénynek tekintették, 
mint a lovagias középkor. A lovagiság legrégibb formája a hűbéri intéz
ményben, a hűbérúr és vazallusa közti viszonyban rejlett, a melyet a né
metektől vettek át a normannok, ezektől a francziák és l-'rancziaországból 
fejlettebb alakban ismét visszakerült Németországba.
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iparkodik klasszikus latinsággal írni, hanem még a latin g ram m a
tika szabályait és a latin vereelés törvényeit sem követi szigorúan. 
A Ruodlieb legjellemzőbb vonása azonban az., hogy a lovagi szel
lem, bár még fejletlenül, de lépten-nyomon nyilatkozik benne és 
épen e szellemtől való áthatottsága külömbözteti meg a középkori 
renaissanée egyéb költői termékeitől. Míg a W althariusban m ég a 
monda zord egyszerűsége nyer kifejezést, addig a Ruodlieb m ár a 
finomúlt társadalmi életet rajzolja, és hőstettek s csaták leírása 
helyett lovagi kalandokat mesél el. E tulajdonságánál fogva Sehe- 
rer joggal nevezte el költeményt a világirodalom legelső lovag- 

regényének.1)
A Ruodliebbel eddigelé aránylag még nagyon keveset foglal

koztak. A német irodalomtörténeti kézikönyvek legtöbbje csak 
mellesleg említi és egy-két sorban végez vele, nagyobb tanulm ányo
kat pedig épen nem bírunk róla. E mellőzés főoka, latin nyelvén 
kívül, valószinüleg az, hogy a költemény csak töredékekben m a
radt reánk -) s ezek nagy részét az első, Schmeller-féle kiadás m ár 
magában foglalta ugyan, de együttesen, teljes számmal eddig még 
nem voltak kiadva. A töredékek közt levő hézagok még hozzávető
leg sem voltak kitöltve, philologiai feldolgozásukról pedig szó sem 
volt. E hiányokon csak legújabban segített Seiler Frigyes kiadása,8) 
mely teljes tudományos apparatussal készült. Ezen kiadás alapján 
ismertetjük a következőkben az érdekes költeményt, mely ép oly 
joggal követelhet magának helyet a német irodalomtörténetben, 
mint a Waltharius, vagy az Ecbasis captivi vagy a gandersheimi 
apácza drámái.

Tegernseei kéziratok fatábláira ragasztva fedezte fel a R uod
lieb töredékeinek egy részét Docen, a müncheni könyvtár őre a 
jelen század elején. Utóda Schmeller András kutatásai folytán még 
több ily pergamentlevél került elő, úgy, hogy e lapok száma ősz*

ír. Schcrer : Gesehichte dér Deutschen Literatur, Berlin, 1880. í>8.1.
2I Grimm Jakab is azt mondja (Latéin. Gedichte X. 1.), hogy ha e 

költeménynek nem maradtak volna ránk csak töredékei, hanem teljes szö
vege, akkor nagyobb feltűnést okozna, mint a középkori latin költészet 
bármely más terméke.

3) Ruodlieb, der nlleste Román des Mittelaltcrs, uebst Epigrammen 
mit Kinleitung, Anmerkungen und Glossar lierausgegeben von l'riedrich 
Seiler. Halle a. S.
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szesen 34-et tett. Schmeller e müncheni kézirat (M )  alapján adta 
ki költeményünket Ruodlieb czím alatt 1838-ban.1) Két évvel 
később báró Moll dachaui könyvtárában egy más kézirat borítékáról 
sikerült leválasztani egy kettős lapot, mely szintén a Ruodlieb 
müncheni kéziratához tartozónak bizonyult. A müncheni kézirat 
az irás bizonysága szerint a XI. század elején készült. Későbbi 
keletű, nevezetesen a XI. század végéről való az a kézirat, melyet 
1830-ban Stülz Jodok fedezett fel a sz. flóriáni káptalan levéltárá
ban. E kézirat ( F) csak két levélből áll és a müncheni kézirat egy 
részének másolata.

Már Schmeller ismerte fel, hogy a müncheni töredékek, me
lyek a költemény szövegének túlnyomó részét tartalmazzák, a 
költő saját kezeirasút tüntetik fel. E nézet helyességét a kézirat 
egyéb sajátságain kívül főleg az is bizonyítja, hogy nem találunk 
a  töredékekben oly íráshibákat, melyek egy meg nem értett minta 
hamis olvasásán alapúinak, és hogy a számos javítás mind ugyan
attól a kéztől ered, mely magát a szöveget írta. Ebből a Ruodlieb 
kiadását illetőleg az a fontos elv következik, hogy minden betűre 
nézve a kézirathoz kell ragaszkodni és hogy semmiféle conjecturá- 
nak helye nincsen. Szabadabb, de subjectivebb is lehet az eljárás 
a  szöveg reconstructiójában, a töredékek rendezésében. Minthogy 
erre nézve a kéziratnak semmi külső sajátsága útba nem igazít, a 
reconstructiónak tisztán csak a tartalom összefüggőseget kell tekin
tenie, azaz a töredékeket oly rendbe kell szedni, hogy a cselekvény 
menete minél egyszerűbb, minél természetesebb legyen. Ez elvet 
Schmeller szerencsésen alkalmazta majdnem az összes töredékekre, 
s ezért az új Seiler-fóle kiadásnak is nagyobbrészt el kellett fogad
n ia  az ő reconstructióját. A Schmellerétől eltérő rendezést a töre
dékeknek csak egy csoportja követeli, az a mely a 25—30. lapokat 
foglalja magában és Schmellenéi G-vel van jelölve. Seiler meggyő
zően mutatja ki (16. 1.), hogy a 25-ik és az ezzel összefüggő 30. 
lap már nem tartoznak a G-csoportba, hanem hogy ezek a 29. lap 
után következnek és egy külön csoportot alkotnak. E lapok sor
rendje tehát Seiler szerint a következő lenne:

r  | 26 : 29 ] _  . *
G | 27 : 28 H  | Jo :

Lateinisclie Gediclite des X. u. XI. Jarli. Herausgegeben v. Jac. 
Grimm und Andr. Schneller. Göttingen 1838. 1^7—240. lap.
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Seiler ezen elrendezését nem helyeselhetjük teljesen, egy lépéssel 
még továhb kell mennünk. A 26. lap meglehetősen megrongált 
szövege egy elmélkedést foglal magában, mely azt fejtegeti, bogy 
az ifjúság múltával hanyatlik az erő és eltűnik a szépség is, és ez 
elmélkedés világosan Ruodlieb anyjának szájába van adva (XIV, 6 5 : 
tunc coepit mater Rotlieb minitare frequenter). A 30. lapon Ruod
lieb barátjának egy fiatal leánnyal való esküvője van leírva, m ely
nek előkészületeit a költő a 28. és 29. lapon írta le. A 31. lapon 
^/-csoport) ismét Ruodlieb anyja szól, panaszkodik, hogy m ár 
vénül és gyengül s arra inti fiát, hogy nősüljön meg mielőbb. Seiler 
szerint tehát az öregségről való elmélkedés (25. lap) a menyegzői 
előkészületek és a menyegző közé lett volna szúrva, a mi egészen 
értelmei len és indokolatlan volna. Ehhez járúl egy másik nehéz
ség. Ruodlieb anyja nincs említve tem a 28. sem a 20. sem a 30. 
lapon, hogy lehet tehát az ő elmélkedése az ezek közé eső 25. 
lapon ? Seiler e nehézséget azon magyarázattal véli elháríthatni, 
hogy a készületek megtétele után az egész násznép elmegy Ruod
lieb anyjának házába és ott ülik meg a lakodalmat. Csakhogy ez 
erőszakos magyarázatot nem támogatja a költemény egyetlen 
sora sem s egészen motiválatlan is volna, hogy miután a m eny
asszony házában tették meg az előkészületeket, egészen idegen 
házban menjen végbe az esküvő. Mind ebből kitűnik, hogy Seiler 
reconstructiója tarthatatlan. Nézetem szerint sokkal összefüggőbb 
lesz a cselekvény eme része, ha a szóban levő 25—30 lapokat 
következőleg rendezzük el. A H-csoport első lapjának ne vegyük a 
25. lapot, hanem a 30-ikat, úgy hogy ez következik a 29-ikre, 
vagyis a-lakodalmi készületeket közvetetlenül követi a menyegző. 
A 30. lapra következik azután a 25-ik, melyen a költő új eseményt 
beszél el. E 25. lapon olvassuk Ruodlieb anyjának fejtegetéseit a 
vénség hatásairól s erre következik a 31. lap, a melyen az előbbi 
fejtegetések kapcsán azt tanácsolja fiának, hogy nősüljön meg. Az 
J-csoport lapjai megmaradnak az eddigi sorrendben. A Gf, ff  és 
./-csoportok reconstructiójánnk tehát a következő schema szerint 
kell történnie:

| 2 6 : 2 9  | . ( 3 1 : 3 4
| -11 : 28 | ' 40 | 32 : 33

Azt tételezzük fel tehát, hogy a //-csoport kettős lapját 
Schmeller (vagy még Docen) tévesen hajtotta össze a borítékról 
való leválasztás után, azaz hogy eredetileg nem a 25. lapra követ
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kezeit a 30-ik, hanem megfordítva, a 30-ikra a áő-ik. (A lapok 
számozása Schmellertől ered.)*)

A Ruodlieb szövegének ily töredékes volta következtében, az 
irodalomtörténet nem méltathatja e költeményt teljes értéke sze
rint, de még ily hézagos alakjában is megérdemli, hogy tartalmi 
és alaki oldalát szemügyre véve behatóbban foglalkozzunk vele.

A költemény hőse, Ruodlieb, nemes családból származó 
lovag, a ki több úr szolgálatában áll és híven teljesíti vazallusi 
kötelességeit. Urai azonban csak szép szóval hálálják meg hűségét, 
«semper promittunt promissaque dissimulabant» ; azért elhagyja 
őket és apródjától kisérve, útnak indúl jobb hazát keresni.

A szomszéd birodalom fővárosába jut, megismerkedik a király 
vadászával, a kinek ajánlására az uralkodó hősünket is szolgála
tába fogadja. A király csakhamar megkedveli s miután egy szom
széd fejedelem ellen viselt háborúját szerencsésen befejezte, Ruod- 
liebet bízza meg a békealkudozással. Ez sikerrel jár el küldeté
sében és előkészíti a fejedelmek találkozását, mely a határfolyónál 
nagy pompával végbe megy. A fővárosba visszatérve, Ruodlieb 
levelet talál előbbi uraitól és anyjától. Urai felszólítják, hogy jöjjön 
vissza hazájába és Ígérik, hogy lerójják minden iránta való köte
lezettségüket; édesanyja pedig elhagyatottságáról panaszkodik és 
sürgeti fia visszatérését. Ruodlieb erre felkészül s elbúcsúzik a 
királytól, a ki azt kérdi tőle, pénzt vagy bölcseséget kíván-e szol-

x) £  sorok már meg voltuk írva, mikor mélyen tisztelt tanárom, Dr. 
Heiurich Gusztáv figyelmeztetett, hogy a berlini «Zeitschrift für (leutsches 
Altertum u. deutsche Literatur* Anzeigerje egyik utolsó füzetében (1883. 
IX. 70. 1.) Laistuer L. közöl a Ruodlieb Seiler-féle kiadásáról bírálatot s 
ebben a szöveg reconstructiójára nézve ő Í6 azon eredményre jut, a melyet 
én fönt valószínűvé iparkodtam tenni. A Ruodlieb szövegéről szólva, a ne
vezett müncheni tudós ezt mondja : «Aller wahrscheinlichkeit nach ist die 
jetzige záhlung dér blátter falsch; das geht aus dem in halt von blatt 25 
liervor, wir seben die mutter in eifrigem zureden begriffen, wobei durch- 
schimmert, dass das, worauf sie zielt, noch in dér blűte des lebens. unter- 
nommen werden müsse. fragment XVI. aber (azaz a 31. lap) zeigt ganz 
die námliche situation, die mutter stellt dem sohne vor, er müsse heira- 
tben. es ist kanm anders denkbar, als dass wir hier lediglích die fortse- 
tzung jenes gespráchs habén, folglich ist unser bl. 25 das letzte dér lage 11 
und demgemáss bl. 30. das erste.» (77—78. 1.) E hypothesist külomben már 
Keiler pendítette meg (16. 1 .), csakhogy nem fejtette ki teljesen és nem 
alkalmazta a szövegre.

Phiioiotfi»i Ködöm. vn. 7. 58
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gálatai jutalmául. Ruodlieb az utóbbit választja. A király teh á t két 
kenyeret ad neki azon utasítással, hogy azokat csak hazaérkezése 
után szegje meg, és a következő tizenkét tanácsot adja neki ú tra - 
valóúl: 1. Vereshajú emberrel ne barátkozzál. 2. Ne térj le az 
útról, ha sáros is, mert ha átlovagolsz a vetésen, károdra lesz.
3. Ne térj be sehová, a hol a gazda vén s az asszony fiatal, hanem  
oda, a hol a férj fiatal s a felesége öreg. 4. Vemhes kanczával ne 
boronáltass. 5. Barátaidat ne látogasd meg felette gyakran. 6 . Cse
lédeddel ne légy túlságos jó viszonyban, mert elbizakodik és nya
kadra nő. 7. Csak anyád tanácsa szerint házasodjál meg. A felesé
geddel bánj jól, de maradj ura, és ne mondd el neki titkaidat.
8. Fékezd meg haragodat és  ̂halaszd el a boszúállást m ásnapra.
9. Uraddal soha ne vitatkozzál. Ha valamit kölcsön kér tőled, add 
neki azt oda egészen, mert úgy sem adja többé vissza jószágodat 
éfe akkor még köszönetét sem kapsz érte. 10. Ha templom m ellett 
haladsz el, ajánld magad a szentek oltalmába, ha pedig harangoz
nak vagy énekelnek benne, akkor siess te is oda imára. 1 1 . Ha 
valaki Krisztus nevében felszólít, hogy ne böjtölj, akkor fogadj 
neki szót. 12. Ha földed van az út mentén, ne vonj árkot körule, 
hogy távol tartsad tőle az embereket. — Ruodlieb köszönetét mond 
a királynak e tanácsokért s útnak indúl haza felé.

Nem sokára találkozik egy vereshajúval és a király első 
tanácsa ellenére ismeretséget köt vele, de azt rögtön meg is bánja, 
mert társa mindjárt útjuk elején megcsalja. A második tanácsot 
Ruodlieb követi, de a veres elhagyja az utat, átlovagol a vetésen, 
miért a parasztok elverik. Faluba érve, Ruodlieb eszében ta r tja  a 
harmadik tanácsot, egy fiatal ember házába száll, társa azonban 
egy öregnél tér be, a kinek ifjú neje van. Éjjel a vereshajú az asz- 
szony segítségével meggyilkolja az öreget, de a gaztett m ár m ás
nap kitudódik s a birák a bűnöst halálra Ítélik. Ruodlieb folytatja 
útját és végre szerencsésen haza ér. Nagy örömmel fogadják és az 
öröm még fokozódik, mikor a királytól kapott két kenyeret meg
szegi és színarannyal találja megtöltve. A költő most egy kedves 
episódot beszél el (melyről fentebb már megemlékeztünk), Ruod
lieb barátjának és egy ifjii leánynak boldog szerelmét és egybe
kelését.

Ruodlieb anyja érzi, hogy az évek súlya mindinkább nehe
zedik vállaira, azért arra kéri fiát, hogy keressen magának feleséget 
Ruodlieb hajlik anyja szavára és rokonai nőül ajánlanak neki egy
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ismerős leányt. De miután megtudja, hogy ennek már mással volt 
szerelmi viszonya, nőül sem kéri. — Ruodlieb anyja ezalatt sok 
jó t  tesz özvegyekkel és árvákkal s e jótékonyságának jutalmát 
veszi: megálmodja fia fényes és boldog jövőjét. Ez álom, úgylátszik, 
nem sokára valósúl. Ruodlieb legyőz egy törpét, a ki életéért és 
szabadságáért esedezik és váltságúl megígéri, hogy hősünknek 
segítségére lesz Immunch és Hartunch királyok legyőzésében és a 
király kisasszonynak, Heriburgnak nőül nyerésében . . . .  I tt meg
szakad a költemény.

Ha az anyagot tekintjük, melyből a költő a Ruodlieb most 
vázolt cselekvényét megalakította, világosan megkülömböztethe- 
tünk abban novellái, történeti és mondái elemeket. Ezek közül 
legjelentékenyebb helyet foglalnak el az elsők, a novellái vonások. 
Már az idegen országba vándorló legény, a kit ott a szerencse 
elhalmoz javaival, elbeszélésekben és mesékben gyakran előforduló 
alak. De egészen novellái természetű a tizenkét tanács, ezek igaz- 
ságának kipróbálása és kalandokkal való illustrálása. E tanácsok 
közül egyesek (az 5., 6 . és 9-dik) általános didaktikai természetűek, 
mások (a 4. és 12-ik) minden ethikai alap híjával csak gazdasági 
előnyökre vonatkoznak; úgy hogy szoros értelemben vett novellái 
tanács csak hét marad (az 1 ., 2., 3., 7., 8., 10. és 1 1 -dik). E taná
csok legtöbbjét.megtaláljuk más elbeszélésekben is, még pedig 
rendszerint hármat-hármat egy csoportban. E hármas csoportok" 
bán egy tanácsnak mindig a főszerep jut, ez teszi az elbeszélésnek 
mintegy pointejét.

Az első csoport főelve a 7. tanács: Feleségedre ne bízd titko
dat, mert visszaél bizalmaddal. E tanácscsal sok elbeszélésben J) 
találkozunk, melyekben az a közös, hogy egy ember felesége előtt 
elárúlja valami bűntettét, a nő tovább adja a titkot, a dolog kisül 
s a férj bűnhődik. Feldolgozásai közül legismeretesebb egy újabb 
elbeszélés, Chamissonak «Die Sonne bringt es an den Tag* czímü 
költeménye. E csoport főelvével e két melléktanácsot szokták ösz- 
szefüzni: Ha utazást teszel, kelj jókor útra, és: Ne kelj át esőtől 
dagadt patakon.

l) E feldolgozások nagy részét összeállították Mussafia (Sitzungsbe- 
riclite d. phil.-bist. Classe d. Wiener Akad. LXIV. 612.) és Kőhler (Göttin- 
ger gél. Anz. 1871. 124.1.) — A magyar közmondás is azt tartja: Részegre, 
asszonyra, gyermekre titkot ne bízz.

58-
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A második csoport pointeje a 10. tanács: Ne lovagolj el kö
zömbösen az isten háza mellett. Evvel rendesen össze van k a p 
csolva az 1. tanács: Vereshajú emberrel ne barátkozzál.1) A hoz
zá jók tartozó elbeszélés fővonásaiban azonos Schillernek «D er 
Gang nach dem Eisenhammer» ez. költeménye tárgyával. E  cső 
port két tanácsa és meséjük valószinüleg keleti eredetű. A keleti 
mesében természetesen még nincsen szó templomról és m iséről s 
így hiányzik belőle az ethikai alap, mert az ifjút, a kit n ra álnok 
szándékkal a kemenezéhez küld, ott csak a véletlen menti meg.

A három csoport közül legfontosabb az utolsó, melynek 
pointeje a 8. tanács: Fékezd meg haragodat és halaszd el a boszú- 
állást, a melylyel össze van kapcsolva a második: Ne térj le a  já r t  
ú tró l2) és a harm adik: Ne szállj oda, hol a házigazda vén s a fele
sége fiatal. E hármas csoport feldolgozásait megtaláljuk m ajdnem  
az összes európai népek meseirodalmában. Seiler (12. 1.) főleg 
Köhler K. kutatásai alapján görög, latin, franczia, olasz, spanyol, 
provencal, angol és ír elbeszéléseket sorol fel, melyek mind e cso
portot tárgyalják. Valószínű, hogy ez a csoport és a hozzátartozó 
elbeszélés is keleti eredetű. Keretje rendesen az, hogy a mese hőse 
elhagyja hazáját és idegen földre megy szerencsét próbálni. Szol
gálataiért azután pénzbeli fizetés helyett három tanácsot és két 
kenyeret kap. Útjában a tanács helyessége bebizonyúl éB haza érve 
a kenyérben pénzt talál.

Szembetűnő, hogy a Ruodlieb cselekvényének magva m ajd
nem teljesen megfelel az utolsó helyen említett mesének. A költő 
ezen mindenek előtt annyiban változtatott, hogy három tanács 
helyett négyszer annyival látja el hősét és hogy meg legyen az 
egész tuczat, contaminálta mind a három csoportot, sőt még oly 
tanácsokat is vett fel (4. és 12.), melyek alig lehettek alkalmasak 
epikus feldolgozásra. A költő továbbá nem mondja el n tanácsokat 
oly rendben és összefüggésben, mint a hogy azt a három csoport 
meséiben találjuk; igy pl. az első tanácsot, mely eredetileg a 
10-dikkel volt összekötve^ a másodikhoz és harmadikhoz kap
csolja. A Ruodlieb végre abban is különbözik az eredeti elbeszélés
től, hogy hőse még nőtlen és ezért a cselekvény nem érhet véget

*.H)0 PETZ GEDEON.

Magyar közmondás: Veres kutya, veres ló, veres ember egy se jó. 
Magyar közmondás: Járt utat a járatlanért el ne hagyj.

Digitized by v ^ o o Q i e



RUODLIEB. 901

hazatérésével, hanem még elő van adva Ruodlieb házasulásának 
története.

E tanácsok vizsgálatából azt az irodalomtörténetileg fontos 
eredményt vonhatjuk le, hogy a l l .  században külföldi, részben 
keleti elbeszélések már ismertek és kedveltek voltak Németország
ban s ezeket bőven felhasználta a Ruodlieb költője is.

Giesebrecbt*) volt az első, a ki arra utalt, hogy a Ruodlieb- 
ben ki lehet mutatni történeti elemeket is, a mennyiben a királyok 
találkozása, mely a költemény V. részében van leírva, minden rész
letével II. Henrik császárnak Róbert franczia királylyal 1023-ban 
történt találkozására emlékeztet, sőt az említett történetíró a 
Ruodlieb előadását amaz események egyenes repróductiójának, 
nevezi. Az egyezés csakugyan meglepő. Mind a történeti uralko
dók, mind az elbeszélés királyai országaik határfolyamánál talál
koznak, mindegyikök fényes és tekintélyes kísérettel. A fejedelmek 
misét hallgatnak, azután együtt reggeliznek, ajándékokat ajánlanak 
fel egymásnak, de ezeket mindketten udvariasan visszautasítják és 
csak a püspökök s apátok részesülnek gazdag adományokban. 
Mind ezt beszélik a történeti források és elbeszéli a Ruodlieb köl
tője is, úgy hogy ez egyezés nem alapúihat puszta véletlenségen, 
hanem csak tudatos utánzáson. A költő alkalmasint nem írott 
források alapján, hanem csak hallomás után alkotta meg költe
ménye ez epizódját. Történeti források említik, hogy e találkozás 
számos nézőt csalt a Maas folyam partjaira és hogy emléke még 
sokáig élt a népben; nem feltűnő azért, hogy hire behatolt a 
tegernseei kolostor csendjébe is és hogy költőnk megörökítette e 
nevezetes eseményt.

Legcsekélyebb tór jutott költeményünkben azon elemnek, 
mely legértékesebb volna a kutatóra nézve, a mondat elemnek. 
A költő képzelete csak a mü végén száll fel a monda birodalmába, 
de talán érezve ereje elégtelenségét, csakhamar otthagyja a ködös 
régiókat. Két mondái színezetű momentummal találkozunk a köl
teményben, az egyik Ruodlieb anyjának álma, a másik a hős ka
landja a törpékkel. A mint a Nibelungének Kriemhildje előre meg
álmodja Siegfried gyászos jövőjét, úgy Ruodlieb anyja is álmában 
látja meg fia jövendő dicsőségét és boldogságát. Látja, a mint

*) Ge8chichte dér dentschen Kaiserzeit, II. köt. 1.
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Ruodliebet megrohanja két vadkan egy egész disznócsordával, de 
fia agyonveri az állatokat mind. Azután egy hársfa ágai közt 
látja pihenni, körülötte állnak harczra készen emberei. O da- 
száll egy fehér galamb, koronát tesz Ruodlieb fejére és csókot h in t 
arczára (XVII. 85— 114). Még inkább mondái természetű Ruodlieb 
győzelme a törpén, a mi által anyja álma teljesül s előtte m eg
nyílik a boldogság kapuja (XVIII. 1 —32.). Schmeller*) és G rim m  
Vilmos2) ez epizód alapján összefüggésbe akarták hozni a  R uod
liebet a német hősmonda két feldolgozásával, az Eckenlieddel és 
a Wilkinasagával. Az Eckenlied 82. strófájában Ecke elbeszéli 
Detrének az Eckesachs nevű hires kard történetét s elm ondja, 
hogy egy vad törpe ellopta azt első birtokásától s később Ruodlieb 
király kezébe ju to tt:

«Da^ swert daj was vil lange verholn
iedoch só wart es sít veretoln
von einem argen diebe.
dér kam geslichen in den bérc
reht &l8&m eine wilde getwerc.
dem künege Ruotliebe
dem wart sít ze handen bráht:
dér kunde wol behalten*. . stb.

A német forrásokon alapuló Wilkinasaga (keletk. 1250 körül) 
pedig, ugyancsak a kard történetét beszélve el, azt mondja, hogy 
maga a tolvaj Alfrikr törpe adta azt oda Ruodliebnek, illetőleg 
Rozeleifnek.

Az idézett helyek tehát épen csak annyiban egyeznek költe
ményünk szóban forgó epizódjával, hogy említenek egy Ruodlie
bet, a kinek törpével van baja. Az bizonyos, hogy a Ruodlieb köl
tője élő mondából vette át cselekvénye ama részletét, de hogy ez 
az átvétel miképen történt és hogy költeményünk hőse egy-e az 
Eckenlied és Wilkinasaga Ruodliebjével, arról az adatok ily sovány
sága mellett biztos ítéletet nem lehet mondanunk. Az ily csekély 
hasonlóságra nem szabad és nem is érdemes hypothesiseket alapí
tani, a mint azt Scherer tette .8) Ö t. i. a Ruodlieb e mondái színe-

Lat. Gedichte des X. u. XI. Jarh. 2áO. 221. 1.
'*) W. Grimm : Die deutscbe Heldensage. 59. 1.
8J Gescliichte dér Deutsclien Litteratur 1880. 72. 1.
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zetti részletét a költő eredeti invencziójának tarja s azt hiszi, hogy 
költeményünkkel később német vándorénekesek (Spielleute) ismer
kedtek meg s ezek innen vették át Buodlieb alakját a maguk 
dalaikba. Scherer e feltevésének ellentmond már az is, hogy a 
Ruodlieb valószinüleg sohasem volt befejezett költemény és ily 
töredékesen alig jutott mások tudomására; másodszor pedig nem 
is felelt volna meg az akkori ízlés követelményeinek, mert tárgyát 
nem merítette a középkori költészet képzeletvilágából, hanem a 
reális életet rajzolta és már e sajátságánál fogva sem tarthatott 
arra számot, hogy szélesebb körökre hasson. Ha pedig a közönség 
éB a dalnokok valami úton-módon mégis megismerkedtek volna 
vele és érdemesnek találták volna bővítésre és kifejtésre, akkor 
ennek bizonyosan több nyomára akadnánk a középkori költészet
ben, vagy akár az Eckenliedben is.

A költő a különböző eredetű és természetű elemeket ügyesen 
szőtte egymásba és érdekesen csoportosította az egész anyagot. 
Költeményén meglátszik, hogy compositióra törekszik. A tizenkét 
tanács előrebocsátásával az elbeszélendő eseményeknek mintegy 
programmját adja s ezzel felkelti érdeklődésünket, kiváncsiakká tesz 
a kalandokra, melyekkel e tanok igazságát be fogja bizonyítani. 
Az kétségtelen, hogy a költőnek terve volt, e tanácsok mindegyikét 
megfelelő eseménnyel illusztrálni, mert különben mi lett volna 
czélja felsorolásukkal? Kevésbbé bizonyos, hogy a hiányzó kalan-. 
dók leírásai elvesztek-e a kéziratból vagy hogy talán egyáltalában 
nem is voltak megírva. Az első feltevés nem valószínű, mert a ki
hullott lapok nehezen tartalmaztak annyi kalandot, a mennyi az 
illető tanácsok illusztrálására szükséges. Azt kell tehát feltennünk, 
hogy a költő munka közben jutott tudatára annak, mily nehéz
ségeket kell leküzdenie, ha tervét következetesen keresztül akarja 
vinni s azért inkább félbenhagyta megkezdett költeményét, befe
jezett mű helyett csak nagyszabású epikai kísérletet hagyva az 
utókorra.

A jellemek rajza nem sikerült a költőnek egyenlő mértékben. 
Az alakok egy része csak általános typusok képmásai. így maga a 
hős a jeles lovag, a jámbor keresztény és jó fiú mintaképe, Ruod
lieb anyja a derék asszony, a gondos, szerető anya typusa, a király 
a derék fejedelem ideálja. A jellemek másik részénél a költő már 
sokkal inkább individualisál. Kitünően van jellemezve Ruodlieb 
vereshajú utitársa, aki valósággal farkas és róka egy szemelyben.

RUODLIEB. 903
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Szemtelenségét, kéjvágyát, furfangosságát és képmutatását a költő 
meglepő ügyességgel és élénkséggel rajzolja. Szintoly plasztikusan 
áll előttünk a vén zsugori paraszt, a durva szenvedélyes pa rasz t
asszony és a kaczér leány képe is. De legjobban sikerült a kö l
tőnek a fiatal menyasszony jellemrajza. Naiv, élénk, egy kissé 
durczás leány ez, a ki minden hímezés-hámozás nélkül sorolja fel 
vőlegénye vétkeit és leplezetlenül mondja jövendőbeli ura szemébe 
az igazat. Ez utóbbi jellemek festői rajza, a találó vonások p lasz
tikus képpé való egybeillesztése ékesen tanúskodik a költő be
ható emberismeretéről, éles megfigyelő tehetségéről és alakító 
erejéről.

Mesterileg jellemzi és rajzolja nemcsak személyeit, hanem  
korát is. A nyilvános és magán élet eleven képekben tárul fel az 
olvasó előtt. A költő híven és szemléletesen rajzolja az udvart, a 
vadászatot, a halászatot, a lovagi életet; részt veszünk fejedelmek 
találkozásában, törvénylátásban, menyegzőben, társasjátékokban, 
zenében és tánczban. A költő leírásai nemcsak az olvasónak nyú j
tanak élvezetes korrajzot, hanem becses adatokat szolgáltatnak a 
tudománynak is. Már Grimm Jakab figyelmeztetett arra, hogy a 
Ruodlieb a XI. század művelődéstörténetére nézve valóságos kincses 
bányát rejt magában, de ezt még csak legújabban aknázták ki 
Seiler kutatásai.1)

A költő leírásai épen nem állanak csak a détailszerű vonások 
száraz és költőietlen felsorolásában, hanem egészen megfelelnek a 
modern aestlietika követelményeinek. Tárgyait nem rajzolja mint 
készeket, hanem mint készülőket. A mint Homeros Achilles fegy
verzetét fegyverkezésével írja le, ép úgy a német szerzetes is hőse 
ruházatát öltözködésével rajzolja (XIII. 113— 132.), pedig itt után
zásról szó sem lehet. Szintoly szemléletesen írja le a vadászatot, 
az étkezést, a fürdőt stb.

Előadása ékesítésére költőnk nem él terjedelmes példáza
tokkal, mint a Vergilius nyomán haladó elődei, hanem a német 
népeposz modorában oda vetett festői hasonlatokkal és élénkítő 
jelzőkkel világítja meg tárgyát. Előadásában époly találóan jellemzi 
a szépet, mint a rútat. Az ifjú leány szépségét a felkelő hold tiszta

ÍK H  PETZ GEDEON.

l) 1. Seiler : Dér cultuikietorisclie Gelialt des Ruodlieb. Programúi des 
königl. Prog;ymnasiunis zu Frarbach 1881. és Buodlieb-kiadásáuak 81. I
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fényéhez hasonlítja (quie dum procedit ceu lucida luna reluxit
XIII. 55. femina quae lunae pár est in flore iuventae XIV. 3.),1) 
szemét a galamb szeméhez (columbini oculi XIV. 6 .), arczát a rózsá
hoz (buccas rosa ceu rutilantes VIII. 83.), mozgását, taglejtését a 
fecske repüléséhez (ha*c ut hirundo se girat. IX. 51.). A rút 
vén asszonyt ellenben majomhoz hasonlítja (pár vetulae simiae
XIV. 4.), sovány nyakát a tollatlan szarkáéhoz (collum depluma- 
tae quasi pic® XIV. 15.), szája olyan mint a nyitott barlang (stat 
patulum vei antrum XV. 14.) és úgy szórja a csacska szót, mint a 
záptojás a lisztport (plenam ceu pollinis ovum XIV. 12.)

A költemény nyelve a média latinitasé, azon időből való, mi
dőn a latin nyelv már hanyatlásának, korcsosúlásának korát élte. 
E  latinság különösen a nemzeti nyelvek befolyása alatt állott. 
A Ruodlieb is azon kívül, hogy a grammatikai és syntactikai ala
kokban tetemesen eltér a klasszikus latinságtól, főleg sürtt ger- 
nianisinusai által váljk érdekessé, melyek világosan mutatják, hogy 
szerzője vagy németül gondolkodott vagy német eredeti alapján 
dolgozott. A latin kifejezések leple alatt gyakran német szólás
módok rejlenek,1) sőt a költő német mintára még új szó összetételt 
is alkot (lorifrangere) és maga is szükségesnek látta merész alko
tását eredetijének (ófn. zugilprechón) hozzáirásával megmagya
rázni. Szókincsét is számos német szóval bővíti és eredetüket leg
feljebb végzetük latinosításával iparkodik eltakarni. Ily német 
eredetű kölcsönszók: fodrum (Futter), mordrita (Mörder), faida 
<Fehde), crisus (Öreis), marhmanni (lovagok, ófn. marah ló, manna 
ember), vverra (háború, ófn. werra) s a halakat német neveikkel 
jelöli (charplio, lahs naso, rralra stb.) Csinosan vannak alkalmazva 
a német szók eme szerelmi üzenetben:

l) E szép hasonlattal, mint Dr. Pozder Károly, «Héro és Leandros» 
ez. értekezésében (Egy. phil. közi. VII. 432.) említi, keleti költők is szok
tak élni. Előfordul a Nibelungénekben is (ed. Bartscli 283. str.): Sam dér 
liehte máne vor den sternen stát, des sciu so lűterliche ab den wolken 
gát, dem stuont sie (Kriemliilt) nu geliche.

9) Ily germanismusok : ad honorem (kfn. nácli éren); post mensam 
(nach tischej; ovare alicuius rei (sicli vröuwen eines dinges), sua rés stat 
<sin dinc stát); consilium transgredi (gebot übergán); ieiunia frangere (die 
vaste brechen): sine giato (sunder danc); gratcs habé (habé danc) stb.
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«. . .  dic illi nunc de me corde fideli 
Tantundem liebes, veniat quantummodo loubes 
Et Volucrum vvnnna quot eint, tót dic sibi minna,
Graminis et-florum quantum sit, dic et honorum*.

(XVH. 11—14.)

Mig a Waltkarius manufortis még tiszta, rímetlen hexam e
terekben van irva, addig a Ruodliebben, mint az imént idézett 
példából is látható, már a versus leoninus-t találjuk. A m int a  
latin költészet Németországban meghonosodott, nemsokára feltűnik 
a rímes hexamter használata és a XI. században már egészen kö
telező divattá válik, a mint ezt a szerzetes költők egyike, Otloh 
em líti:

«. . .  interdum subiungo consona verba 
Quae nunc multorum ninrius desiderat usus*.*)

Ez új divatnak hódolni, nem ritkán nehezükre esett az akkori 
költőknek. IV. Eckehard panaszkodik, hogy szavai «tam presso 
tramite stricta# és versei sántikálnak «propter consonantiam du
plarum plerumque syllabarum».2)

Mint a középkori latin költeményekben általában, úgy a 
Ruodliebben is a rím majdnem kivétel nélkül a penthemimeresre és 
az utolsó szótagra esik (3 : 6), csak ritkán rímel a trithemimeres és a 
hephthemimeres az utolsó szótaggal ( 2 :4 : 6). A rím rendesen egytagú, 
de előfordúlnak két- sőt háromszótagú rímek is (lorioatus: tunica- 
tus). Költeményünk rímei tisztaság szempontjából gyakran esnek 
kifogás alá. Néha nem tiszták magánhangzójukra nézve (suspiransr 
flens; irascaris : rogiteris), máskor a mássalhangzók nem felelnek 
meg egymásnak pontosan (equum: requirunt; rescisset: fuisses; 
vidi: reniti). Azonban megjegyzendő, hogy e mássalhangzók, ha 
nem is azonosok, de legalább rokonok és a költő kerüli az egészen 
külömböző mássalhangzójú asszonánczot, s ebben lényegesen 
eltér a régibb német rímeléstől, mely Otfridtől kezdve egész a X II. 
századig az ilyen asszonánczokat is szívesen tűrte. Előfordúlnak 
azonos rímek is, midőn a szó vagy szótag önmagával rímel (verum :

*) Otloh: Liber metricus de doctrina spirituali (Pez: Tliesannis 
anecd. noviss. III. 2. -431).

*) 1. Diimmler értekezését a »z. galleni IV. Eckehardról 0 1060 kö 
riil), Zeitschr. f. d. Altertum. XIV. k.
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verum; pariter: libenter). A tulajdonképeni rímszókkal néha a 
vers egyéb részei is rímelnek, úgy hogy a rím négyszeres sőt ötszö
rös is lehet (pl. Castm ingressi* puem  et equi* stabulati# 1 .125.). 
Találunk belső rímet is (Atque leopardi gemini binique leones 
V. 83.) Gyakran a rím nem marad egy verssoron belül, hanem két 
vagy több egymásra következő vers is rímesen cseng össze. E com- 
binatio, melyet a középkorban versit* c nidati-nak neveztek, már 
átmenet a modern verseléshez. P l.:

Lóricis galeis ducibus ecutis rétalap 
Munerat atque tubis auro prae post decoraíts 
Praesidibus pulchris madris crisisve poledra 
Militibus 8ummis seu pelliciieve chrusennis.

(V. 138—142.)

A pro8odia szabályait a költő minél kényelmesebbekké igyek
szik tenni. A szótagok quantitását gyakran nagyon kevés számba 
veszi, a mérték kedvéért hosszúknak használ rövid szótagokat 
(áqua, matér, egö, nisí) s vi&zont hosszúakat rövideknek (mátre, 
iünior, marina abl., détur stb.). Az elisiót, egy-két hely kivételével, 
tudatosan és következetesen kerüli. A Ruodliebben először érvé* 
nyesül a caesura meghosszabbító hatása. A rím ugyanis lassanként 
arra szoktatta a költőket, hogy a vers közepe ne csak hangzásban, 
hanem mértékben is egyezzék a végével, azaz a vers rövid szótag
gal végződhetvén, e szabadságot átvitték a sor közepére is és köz- 
vetetlenül a caesura előtt rövid szótagot használtak, melyet csak a 
csesurában levő pausa tehet hosszúvá8) (pl. Non ut nix álba, tainen 
ut translucida gemma I. 31. Quem rogat índigena quis et unde sít, 
ire velit quo ? I. 77.). Ezen sajátság főbefolyással volt arra, hogy 
a vers lassanként felbomlott két félre és a hosszsorból két rövid 
vers lett.

Miután az eddigiekben a Buodliebet tartalmi és alaki tekin
tetben jellemeztük, emlékezzünk még meg költőjéről és vessünk 
egy pillantást keletkezésére is.

A költemény kéziratának minőségéből és sajátságaiból követ- 
keztetve majdnem bizonyosnak lehet mondani, hogy a tegemseei 
kolostor falai közt készült a XI. század első felében. Ez időtájból 
tudomásunk van az ottani szerzetesrend egy költőtagjáról, Frou-

Grimm: Lat. Gedichte XX. — Seiler: Ruodlieb 155. 1.
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mundról, a kitől prózai iratain kívül egy kis költeményfüzér is 
maradt reánk. Schmeller már most arra a gondolatra ju to tt, hogy 
Froumundnak tulajdonítsa a Ruodliebet is *) és nézete a  ném et 
irodalomtörténetben csaknem mint megállapított tény foglalt he* 
lyet. Schmeller bizonyítása azonban nagyon gyenge lábon áll, a 
mennyiben meglehetős subjectiv okok és csak egy-két esetleges 
közös vonás alapján ítéli oda költeményünket Froum undnak s 
nem is tartja érdemesnek behatóbban vizsgálni és összehasonlítani 
a Ruodliebet és Froumund költeményeit stílus,, nyelv és versel és 
szempontjából. Ily kevéssé alapos és módszertelen eljárás m ellett 
döntő bizonyításról szó sem lehet. A pontos egybevetés munkáját 
csak legújabban végezte Seiler (160— 171.1.) és kutatásai alapján 
arra az eredményre jutott, hogy a Ruodlieb nem Froumund müve. 
A két költő nyelvkezelésében vannak ugyan egyező vonások, de 
ezekből legfeljebb azt lehet következtetni, hogy a mint Froum und 
és a Ruodlieb költője ugyanazon szerzet tagjai, úgy ugyanazon 
költői iskola tanítványai is voltak. De az egyezéseknél sokkal 
jelentősebbek az eltérések és ezek egyenesen lehetetlenné teszik, 
hogy az összehasonlított költemények ugyanazon költő művei 
legyenek. A Ruodlieb grammatikai, lexicalis és prosodiai tekintet
ben lényegesen eltér Froumund költeményeitől, még pedig oly 
irányban, hogy minden tekintetben a továbbfejlődés nyomai lát
szanak meg rajta. A nyelvhasználatban még soknál inkább eltér a 
klasszikus latinságtól, mint elődei és nagyobb befolyást enged a 
nemzeti nyelvnek ; verselés dolgában pedig a klasszikus mértékek 
romlását, a vers felbomlását és a rím kiterjedtebb használatát tü n 
teti fel. E továbbfejlődés oly jelentékeny, hogy a Ruodlieb kelet
kezési idejét bátran tehetjük egy emberöltővel Froumund virágzása 
után. Froumund működésének java része a XI. század elejére esik, 
ennélfogva u Ruodlieb 1030 körül készülhetett, annál inkább, mert 
a költeményben, mint említettük, már fel van dolgozva II. Henrik 
császár és Róbert franczia király 10:23-ban végbe ment találkozása.

Válasz nélkül kell tehát hagynunk azon kérdést, ki volt ez 
érdekes mii költője, és az irodalomtörténet talán soha nem is fog

l) Lat. Ged. des X. u. XI. Jalirli. 225. J. — Úgy látszik Schmeller 
maga sem volt egészen meggyőződve véleménye hely ességéről, mert a $39. 
lapon a költeményt már nem tulajdonítja oly határozottan Froumundnak, 
azt mondva róla, hogy «Jugendarbeit Froumunds oder einen Zeitgmon*cn+.
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ró feleletet adhatni. De bárki is volt az, a ki a kolostor magányá
ban e költői alkotást létrehozta, azt el kell ismernünk, hogy nem 
volt köznapi tehetség, hogy alkotó erő és költői izlés tekintetében 
messze túlhaladta kortársait. És a mint a költő felülmúlja társait,, 
úgy a mü is kimagaslik a korabeli költészetből és, első kiadója 
szavaival élve,1) invencziója gazdagságával, az események művészi 
kapcsolatával s igazán költői, helyenként megható előadásával azt 
bizonyítja, hogy már az ezredik év táján is tudták nemcsak azt,. 
hogy mi épületes, hanem azt is, mi szép és mi élvezetes.

P e t z  G e d e o n .

AZ .ÚJ GRAMMATIKUSOK* S ALAPELVEIK.

II. (Vége.)

A nyelv az emberi cultura egyik ága és mint ilyen a tör
téneti kutatás tárgya. A nyelvtudomány tehát a culturai vagy tör
ténelmi tudományok közé tartozik. Bármely történelmi tudomány
nak azonban, ha több akar lenni mint a mi eddig rendesen volt, 
t. i. látszólag véletlen adatoknak puszta összefüzése, a természet* 
tudomány történeti ágainak módjára mindenekelőtt azon általános 
8 örökké változatlan életfeltételek iránt kell tisztába jönui, melyek 
szerint tárgya tovább fejlődik. Más szóval ki kell fejtenie tárgyának 
alapelemeit és módszerének ezekből folyó alapelveit. Igaz, hogy 
így sokkal nehezebb feladatot kénytelen megoldani mint a ter
mészettudomány; mert ott, a hol a történet kutat, egy és ugyanazon 
czélra nemcsak physikai, hanem még sokkal inkább psychologiai 
és folytatólag sociologiai tényezők is működnek közre. Aránylag 
legbiztosabban, azonban a cultura összes ágai közt a nyelv fejlő
désének alapfeltételei ismerhetők fel. A nyelvnél ugyanis nem a 
képzetek tartalma anyagilag véve hanem csak azon viszonyok jővén 
tekintetbe, melyekbe ama tartalom bizonyos meghatározott hang* 
csoportokhoz lép, a nyelvtörténetnek csak két, általános törvényeket 
kutató tudomány (Gesetzwissenschaft) szolgáltatja alapelveit: a 
psychologia és részben a physiologia, olyanformán mint pl. a

*) Lat. Gedichte des X. n. XI. J&hrh. 239. L
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