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i. 

Dr. Ph. August Becker: Grundriss der altfranzösischen Literatur. I, Teil: 
Älteste Denkmäler. Nationale Heldendichtung. Heidelberg, Carl Winter's 

Universitätsbuchhandlung, 1907, 3'6 M. 

Becker a franczia hősköltészetről írott munkájában nagy anyagot 
tárgyal meglepő tömörséggel. A franczia epikai irodalom nemcsak a 
romanistát, hanem az összehasonlító irodalomtörténet, sőt egyes termé
keivel a folklore búvárát is érdekli. Becker, ki budapesti egyetemi elő
adásaiban is kedvvel foglalkozott a chanson de geste-ekkel, régi vágya 
teljesültét látja, hogy ez a műve elhagyta a sajtót. A legrégibb emlékek 
tárgyalása után tér a franczia nemzeti eposzra, melynek fejtegetése a 
nagy anyag beható ismeretéről tanúskodik. 

Valóban bámulatos az a gazdagság, mely a chanson du geste-ek 
területén lep meg bennünket. A Gormondhoz menekülő Isembard, a vitéz 
Roland, az áruló Ganelon, a büszke Guillaume, ki Hernautra súlyos 
csapást mér, hogy Lajos fejére ő tegye a koronát, a marczona hősiség 
varázserejével ragadják el az olvasót. Guillaume hős-alakja körül egész 
eposz-erdő sarjad s a trouvéreek, még ha lazább s szakadozó szálakkal 
is, ehhez a körhöz akarják fűzni műveiket, mint a Guibert d'Andrenas 
vagy a Prise de Cordres példái is bizonyítják. Nagy Károly több 
eposzban szerepel. Berte, Mainet és Basin egymással összefüggő művek, 
amott Berta története, Nagy Károly születése, itt Károly menekülése 
üldözői elől, emitt az ármánynyal való megküzdése a legfontosabb 
mozzanatok. Sebileben az üldözött nő mondája nyer újabb életet, a 
Pélerinage de Charletnagnebsin a konstantinápolyi Hugo palotájában 
lenyugvó pairek dicsekvése és csudás diadala ragad meg bennünket. 
Fierabrasbm súlyos jelentőségű párviadal tanúi vagyunk, mely a 
keresztyének javára dol el. Aspremontban olvassuk, hogy Roland Eaumont 
vezért legyőzi, Otinet Lombardiával Belisent kezét nyeri el, Gut de 
Bourgogne a fiatal franczia hősöket Luiserne alá vezeti, hogy az ostrom 
hosszú ideje alatt kifáradt honfitársain segítsen. Gaidont Ganelon atyafi
sága lázadásra ingerli Károly ellen. Jehan Bodel a Saisnesben Nagy 
Károly és a szászok háborúját írja le. 
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Nem kevésbbé viharos a szellem azokban a chanson de geste-ekben, 
melyek a hűbéresek felkeléseiről regélnek, mint Garin le Lorrain, 
Gerbert de Metz s Raonl de Cambrai példái is igazolják. Ogier Castel-
fortba menekül Károly elől, mint Aimon fiai is, kik az Ardennesben 
Montessor várát építik; míg Huon de Bordeaux éppen Károly parancsára 
megy Babylonba, hogy három parancsát teljesítse. 

A XII. század alkotásaiban már a merovingek is szerepelnek. 
Floovant, Chlovis első fia levágja nevelője szakállát s ezért mene
külnie kell. 

Aye d'Avignonban és Gut de Nanteuilbzn párhuzamos történe
teket találunk. Parisé la duchesse az üldözött nő mondájával s magyar 
vonatkozásai miatt érdekel bennünket. Dcon de la Roche feleségének 
is sokat kell szenvednie Tomiié árulása miatt. Elie de Sainl-Gillest a 
szultán leánya menti meg a szaraczén fogságból. Boeve de Hamíoneben 
szemenszedett kalandokkal találkozunk, míg Horn et Rimel mélyebb 

-erkölcsi felfogásával hat meg bennünket. 
Egyes chanson de geste-ek a keresztes hadjáratokat is megéneklik. 

. Antiochia ostromához fűződik a Chanson d'Antioche. Ebbe olvadt a 
Chanson des Chétifs, mely keresztyén bárók fogságáról regél, míg a 

•Chanson de Jerusalemben Jeruzsálem körülzárása, ostroma és elfoglalása 
a legfontosabb események. A keresztes hadjárat tárgyához a hattyúlovag 
•története járul, mely regényességével válik ki. 

A XIII. században Bertrand de Bar-sur-Aube azon fáradozott, 
hogy a Guillaume-eposzokat a király csoporttal összekösse, de még hatá
rozottabb a cyclusra irányuló törekvés a Garin de Monglane epikai 
körben. Nagy Károly életének összefoglaló rajzára Adenet le roi adott 
példát. A lotharingi hősök történetéhez bevezetésül Herois de Metz 
járul, melyet még Auberi le Bourguignon követ. 

A XIV. században Ogier hőstetteit kiszínezik, Huon de Bordeaux 
.kalandjait pedig leánya szerelmi regényével toldják meg. A keresztes 
hadjárat eposzai is osztoznak a folytatás sorsában. Egyes régi eposzokat 
át is dolgoznak. 

Becker mindegyik chanson de geste-tel lelkiismeretesen foglalkozik. 
..Röviden közli tartalmukat s néhány vonással utal forrásaikra. Az elvon
tabb jellemű kérdések fejtegetése is mélyreható. Nem rokonszenvez azzal 
az elmélettel, mely a franczia eposz frank eredetét hirdeti.1 Ezt a fontos 
-tényezőt nem lehet mellőznünk, ha Pio Rajna páratlanul gazdag isme
rettel írott munkáját olvassuk, mely a krónikák kiaknázásában Arany 
János éleselméjű fejtegetéseit juttatja eszünkbe. Mikor Pio Rajna ezt 
mondja: »L' epica, oramai possiamo dirlo é la poesia per eccelenza delle 
nazioni germaniche«,2 talán merészen következtet, de tagadhatatlan, hogy 
azoknak az indítékoknak a feltűnő egyezése alapján, melyeket a chanson 
de geste-ek és a germán hősköltemények között talált, volt valamelyes 

voka erre a kijelentésre. Míg Pio Rajna páratlan anyagkészlettel támo-

1 21. 1. 
3 Pio Rajna : »Le origini deli' epopea francese.« 42. 1. 
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gatta fejtegetéseit, már G. Osterhage kissé túllőtt a czélon.1 Becker 
nem hivatkozik Osterhagéra, de valószínű, hogy ismeri, mert 
Osterhagénak és az Osterhage szellemében író kutatóknak lehet tulaj
donítani, hogy Pio Rajna hitele is megcsappant egy kicsit. 

Mint a milyen jelentős a franczia nemzeti eposz eredetének a 
kérdése, éppen olyan fontos a chanson de geste-ek történeti alapjának a 
kipuhatolása is. Egészséges bírálatra vall Beckernek az az eljárása, 
hogy Wolf és Lachmann elméletét elveti s Voretzch felfogását fogadja 
el. Voretzch azt hirdeti, hogy a történeti eseményt a reá vonatkozó 
chanson de gesle-te\ a szóhagyomány fűzi össze. Maguk az események 
bizonyos egyszerűsítésen mennek át, mielőtt eposzokká alakulnának. Ezt 
a történeti mozzanatot sohasem mellőzi Becker, de nem hanyagolja el 
azokat a tényezőket sem, melyek a monda fejlődésére befolynak. 

Figyelme még a legújabb felfedezésekre is kiterjed. így a Chanson 
de Wilhelmtt is bevonja fejtegetései körébe s a L'Archantról is meg
emlékezik. 

Az egyes műveket tárgyaló tanulmányokat is figyelemmel kíséri. 
Suchier és Longnon kutatásait ügyes összefoglalásokban ismerteti. 

Noha tagadhatatlan, hogy törekszik az aesthetikai méltatásra, ezt 
a szempontot nem érvényesíti eléggé, A Chanson de Roland fejtegetése 
mintaszerű ugyan, azt is kiemeli, hogy Bertrand de Bar-sur-Aube az 
anyag alakításában leleményt árul el, hogy a Fi erábrásban regényes 
elemre bukkanunk, hogy a Chanson de Jerusalemben a pathoszra. való 
törekvés lep meg, de többször hagy cserben, mintsem kielégítene bennünket. 

A franczia eposz hatását részletesen tárgyalja, de az orosz hős
költészet kikerülte figyelmét, pedig Bistrom ennek franczia vonatkozásaira 
már rámutatott, míg Nyrop Magyar- és Görögországról is megemlékezik. 

A trouvéreeket és a jongleuröket nem jellemzi. Ezt nagyon is 
elvárjuk olyan munkától, mely a franczia hősköltészetről szól. Elég 
Gaston Parisra vagy Nyropra hivatkoznom. 

Ezeket a csekély hiányokat ellensúlyozza a mű sok érdeme: az 
író meglepő készültsége, kétségbevonhatatlan alapossága, kritikai eljárása 
s minden sorából kitetsző tárgyszeretete. 

DR. ELEK OSZKÁR. 

1 G. Osterhage: Anklänge an die germanische Mythologie in der alt-
französischen Karlssage. (Zeitschr. für romanische Philologie, 1888 ; 1—21, 
185—211, 827—344. 11.) Csupán egy helyét idézem, mely Aimon fiaira vonat
kozik : >Ich halte die vier Brüder für Dämonen der Winde.« Az ilyen felfogást 
műve bevezetésében maga Pio Rajna is elitélte. Nyrop is elveti (Sloria deli' 
epopea francese c. művében. 364. 1.) 
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IL 

Az első lőcsei kalendáriom az 1626-odik évre. — Bevezetővel és megvilágosító 
jegyzetekkel közli: dr. Hajnóci R. József. —• A közlő kiadása. — Lőcsén 1909. 
Készült Reiss József T. könyvnyomó intézetében. — 8°. X -4- 80 1. — Ára ?. 

A lőcsei kalendáriom jelentősége — szállóige — hírnevén kívül 
is kétségtelenül nagy. A hol a kalendáriom egy kultúrában oly nagy 
szerepet játszik, mint minálunk, ott egy 1626-tól 1766-ig évente meg
jelenő naptár-kiadvány jelentőségét nem kell magyarázni. Negyven eszten
dővel tovább élt, mint egy századot e vállalat, s magyar, német, tót 
közönségét egyforma buzgósággal szolgálta, mert minden nemzetiséghez 
a maga nyelvén hordta el tanításait, felvilágosításait és gondolatait. 

Magyar nyelvű kiadványokban bírjuk a kalendáriumot, sűrű meg
szakításokkal í 739-ig, s e sorozatból az 1676. évi kiadást két alakban 
(8 rét és 16 rét) őrzi a M. N. Múzeum könyvtára. A német nyelvű 
kalendáriumok sorozata még hézagosabb, de ez 1734-nél véget is ér; leg
tovább élt a tót kiadás, mely 1766-ban szakadt meg, feltévén, ha e 
három kiadási sorozat újabb korból való példányai nem fognak napvilágra 
jutni . . . 

De a lőcsei kalendáriom neve nem egyedül azokon a czímlapokon 
olvasható, a melyeket lőcsei könyvnyomó sajtója szült világra. Számos 
— az ország különböző részében megjelent — nyomtatvány czímlapján 
olvasható a megjegyzés: »A régi lőcsei kalendáriom mintájára«, sőt a 
győri nyomtatványokon a kiadó annyira határozottan kívánja kiadványát 
a lőcsei szerintinek tekintetni, hogy úgy fejezi ki e megjegyzését, hogy: 
»Éppen Lőtsei formára.« 

Az ily hosszú ideig élt és nagy keresletnek s rendkívüli hírnév
nek örvendett kalendáriom első évfolyama hogyne volna kultúrtörténeti, 
bibliographiai, nyomdászattörténeti szempontból nagybecsű, s tekintve 
megjelenésének idejét, nyelvészeti szempontból is megkülönböztetett fon
tosságúnak kell tartanunk. 

A lőcsei kalendáriom 1626-ik évi, első és eddig egyetlen példánya 
Kassa város ajándékából Lőcse város tulajdonát képezi, a hol is az egy 
rendszertelen muzeális gyűjtemény vitrinájában őrizve várja a tudomá
nyos feldolgozást. 

Valóban várja, mert eleddig hozzáértő komoly szakember még nem 
ej te róla szót. 

Az a monographia, — mely dr. Hajnóci R. József tollából most 
utóbb hagyta el a sajtót s czélozza az érdekes nyomtatvány emlék
teljes, körülményes megvilágítását — nem egyéb jóakaratú dilettáns mun
kánál, mely nem számíthat arra, hogy a tudományos világ előtt számot 
tegyen. 

Dr. Hajnóci, — a szerző — kétségtelenül sokat forgatta a kalen
dáriom eme első példányát. Ismeri azt, de ismeretei a kalendáriumon túl 
nem terjednek, csodálatosan szűk ismeretkörrel bír, midőn ily fontos 
művelődéstörténeti emlékről ír tanulmányt. 
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Könyve elején »Bevezető «-ben (II.—X. 1.) mondja el mind azt, 
a mit a nyomtatványról tud. E bevezető — hemzseg az éppen nem 
tudományos észleletektől s megjegyzésektől. Breuer nagyhírű és termé
keny nyomdájáról mond egyet-mást — de nem többet, mint a mit három 
könyvének czímlapjáról le tud olvasni s termékeit oly tévesen becsüli 
meg, hogy azok között »legkiválóbb termékek «-ül — a kalendáriomokat 
mondja (II 1.), melyek kétségtelenül a leginkább gyakorlatiaknak mond
hatók, de még nem kiválóbbak, mint Breuer egyéb nyomdatermékei, 
mint pl.: Ilosvái Toldija, Serpitius munkái., Virgilius Bucolicá-i, és az a 
nagy tömeg vallásos irat, melyet a harczban álló két erős vallás küz
delmei során adott ki a tudós harczosok serege. 

ErŐs tévedésben van, midőn a kalendárium fenmaradt példányairól 
azt mondja, hogy: »csak az újabb évfolyamokból van még itt-ott néhány 
példány« — stb. (III. 1.). Szabó Károly R. M. K.-ában 42 magyarnyelvű 
kiadványt összesen 67 (hatvanhét) példányban, 1 német nyelvűt egy, 
és 4 tót nyelvűt négy példányban említ, — a mi tekintve, hogy a 
kalendáriom rendeltetésének vihartalan elmúltával önmagától válik semmivé, 
lommá, de tekintve még azt is, hogy egyéb, nem ilyen időhöz kötött 
nyomtatvány — hírmondót sem hagyva pusztult el — hetvenkettőt igen 
tetemes példányszámnak kell vennünk. 

Ilyen és sok ilyen szarvas hiba tarkítja a Bevezetőt. Mindannyiát 
tollhegyre szedni sok is volna s ha még felemlítem, hogy a nyomtatvány 
bibliographiai leírása teljesen hiányzik, hogy a viszonyokhoz képest jónak 
mondható czímlaprajzot »együgyű «-nek véli, s annak bárok formát öltött 
czimerpaizsat »kezdetleges modorú«-nak (IV. 1.), hogy csodálkozva jegyzi 
meg, hogy a kalendáriomrészben a vasárnapi evangéliumok eltérnek a 
Károli Gáspár fordításától (V. L), pedig feljebb megjegyzi, hogy a kalen
dáriom katholikus, és protestáns naptár nincs is benne ! (IV. 1.) — így 
mégis fogalmat nyújthatunk arról — hogy mily »kezdetleges modorú« 
e tanulmány. 

De mindezeknél nagyobb tévedésekbe esik értekezőnk, midőn a 
magyar nyelv szókincsének ma már divatját.múlta, elfeledett szavait akarja 
a hozzá nem értőknek világossá tenni. A Nyelvtörténeti Szótárt vagy 
nem ismeri, vagy hiányai miatt egyszerűen megveti, de még a jó öreg 
Czuczor-Fogarasihoz sem látogat el véleményeért és inkább teljesen lehe
tetlen s valótlan értelmezéseket ad, legfeljebb hozzáteszi, hogy — »való
színű« az a magyarázat, — melynél ugyan kevésbbé valószínűt már ki 
sem lehetne találni. 

Például hozzuk fel a »bízott apa«- értelmezését. (III. és 34. 11.) 
Hajnóci szerint = »gyám« — a »bízott«-nak bizodalmas, bizalmas, 
jóakaró, igazán hétköznapi jelentését teljesen ok- és magyarázat nélkül 
figyelmen kívül hagyja. Hajnócit megtéveszti, hogy Brewer itt Fischer 
Mihályt nevezi »io akoro biszod apám uram«-nak, a miből még mindég 
nem következik, hogy bízott apám = gyámom. Kőeső nála csak »való
színűen« jelent jégesőt (19. 1.), a mi pedig codexek kora óta »kétségte
lenül« jégesőt jelent. Ihrat szerinte határozottan: a »juharfának gyönge 
líocsanya; édes-fanyar gyógyító szer«. Nem tudjuk, honnan merítette e 
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szó magyarázatot értekezőnk. Szótáraink egyikében sem találhatta, a 
minthogy mi sem találtuk, sőt az akadémia 1899. évben kiadott »Czímszó-
jegyzéke« sem ismeri, de mi kétkedünk is e magyarázat helyességében. 
Lássuk az eredetit! (13. 1.) a görög naptár nap-számjegyei mellett 
olvasható szótagokból (máj. 18 — 31.) a következő kabbalás mondatot 
kapjuk: zöld ih-rat főz I-lo-na Or-ban-nak Se-rel-me-re. Hogy 
e mondat nem egyebet mint azt jelenti, hogy Ilona Orbán szerelmét 
[megnyerendő] zöld [színű bűvös] írt kotyvaszt — hisszük, az mindenki 
előtt világos és nem is kell nagy nyelvészkedés, hogy az ír (tárgyesete 
írt, irat, ihr at) jelentését a nyomozó megtalálja. 

A könyv értékén ütött rést pótolhatná a kiadvány második része, 
mely a kalendáriom betűhű másolata, ha e másolat hűségében megbíz
hatnánk, ámde az előzmények után nem sok hitele van a szorgalmas
munkának. Egyébként is az ősnyomtatvány, ha nem hasonmás, úgy 
csak tökéletes nyomdában adható vissza, hogy a szakember ne rettegjen 
örökké attól, hogy egy jámbor nyomdahiba megtéveszti. Hogy a szöveg: 
mennyire hű — azt az eredetivel össze nem hasonlítván, láttatlan-
ban meg nem állapíthatjuk. És az eshetőleges olvasási hibák vesze
delme . . . ! 

Dr. Hajnóci Józsefet kétségtelenül nemes igyekezet sarkalta, midőn 
czéljáúl tűzte ki, hogy ő fogja a tudományos világnak hozzáférhetővé 
tenni művelődéstörténetünk ez albo corvo rarius emlékét. 

A nagy igyekezet azonban sajnálatos hajótörést szenvedett. 
Munkájával senki sem nyert, még az sem, a ki eljövendő lészen,, 

hogy a tudás apparátusával hozza napvilágra e nagybecsű nyomtatvá
nyunk minden részletét. Előtanulmányul sem fog beválni. 

Valóban sajnáljuk, hogy nem volt módunkban ez érdemes témáról 
olyan könyvet kapnunk, melynek elolvasása tanulságos, megbírálása élve
zetes lett volna. 

R. IX 


