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Az Öreg lovag
Prolegomena – a kutatás története*

Épp kétszáz esztendeje annak, hogy a tudományos világ a címet 
nélkülöző, Az Öreg lovagként számon tartott költemény létezésé-
ről értesült.1 Alábbiakban a kutatás történetét, fontosabb fordu-
lópontjait összegzem különös tekintettel a XIX. századi német 
filológia eredményeire, amelyeket a XX. század második felétől 
egyre kevésbé idéznek. Utóbbinak kettős oka lehet. Egyfelől a né-
met (gyakran gót betűs) kiadásokhoz – a digitalizálás előtt – ne-
hezebben fértek hozzá, másfelől nyelvileg (elfogadottan) egyre 
érthetetlenebbekké váltak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
a tény: egy-egy, novumot nem tartalmazó publikáció megszületé-
sére immár kellő indokot ad, ha az korunk világnyelvén jelenik 
meg (lassan elmondhatjuk: non solum Hungarica, sed etiam Germa-
nica non leguntur).

* A tanulmány az OTKA NN 104456 sz. „Klasszikus ókor, Bizánc és humaniz-
mus. Kritikai forráskiadás magyarázatokkal” című pályázat támogatásával 
készült.

1 Bár cím nem maradt ránk, az alábbiakban a verset Az Öreg lovag című költe-
ményként említem.
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A XIX. századi német filológia

Friedrich Henrik von der Hagen boroszlói, majd berlini germa-
nista professzor 1821-ben kiadott, itáliai utazásait megörökítő, 
és Goethét keresetten idéző levelében (Róma, 1817. április 21.) 
számolt be a felfedezéséről. Porosz állami támogatásból arra ka-
pott megbízást, hogy kutatókörútján kiadatlan német irodalmi 
szövegeket keressen, és azokat publikálja. A breton-mondakör-
höz kapcsolódó, görög nyelvű verset Hieronymus Amati, a Vati-
káni Könyvtár kustosa másolta le számára.2 Von der Hagen mint 
könyvtáros és javadalmazás nélküli professor publicus 1811-ben 
érkezett Boroszlóba.3 Ordinárius professzorrá végül 1817-re sike-
rült kineveztetnie magát, miközben könyvtárosként együtt dol-
gozott Johann Gottlob Theaenus Schneider klasszika-filológussal 
(az első jelentős ógörög–német szótár szerzőjével), aki 1812-ben 
az egyesített Schlesische Zentralbibliothek és frankfurti Univer-
sitätsbibliothek vezetője lett.4 Professzori kinevezését követő-
en, amely az első professzori hely volt a „germanische Philolo-
gie” szakterületen, von der Hagen 1821. július 30-án tartotta meg 
inaugurációs előadását. Az előadás címe Az aiginaiak volt, a meg-
hívó mellékleteként pedig Az Öreg lovag első nyomtatott kiadása, 
editio princepse szerepelt.5 Mivel von der Hagen Niebelung-elő-

2 F. H. von der Hagen: Briefe in die Heimat aus Deutschland, der Schweiz und 
Italien IV. Breslau 1821. 9 sk. (26. levél): „Durch die Güte des gelehrten Kustos 
Amati (welcher eben die Provenzalischen Gedichte für die große Ausgabe derselben 
abschrieb,) habe ich eine Abschrift dieses Stückes, das wie Prosa aussieht.”

3 E. Grunewald: Friedrich Heinrich von der Hagen 1780–1856. Ein Beitrag zur 
Frühgeschichte der Germanistik. Berlin – New York 1988. 19.

4 Grunewald: i. m. (3. jegyz.) 21 skk.
5 Monumenta medii aevi plerumque inedita, graeca, latina, itala, franco-gal-

lica, paleogermanica et islandica. Specimen primum. Quo locum professoris 
ordinarii in ordine philosophorum rite initurus, ad orationem de Aeginetis 
habendam die XXX July Hora X. invitat Fridericus Henricus von der Hagen, Pro-
fessor ordinar. design. Vrastislaviae 1821.
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adásai gyér látogatottság mellett zajlottak (legfeljebb kilenc hall-
gató részvételével), egyre inkább Berlinbe vágyott, míg végül 
igyekezetét 1824-ben siker koronázta. Az újonnan létrehozott 
berlini professzori helyre Karl Lachmann-nal szemben őt nevez-
ték ki.6 Minden bizonnyal az új kinevezés késztette arra, hogy a 
boroszlói beiktatásához hasonlóan – más középfelnémet irodalmi 
emlékekkel együtt – újból nyomtatásban kiadja Az Öreg lovagot.7 
A kiadó a görög szöveg gondozását ismét egyértelműen tudomá-
nyos munkássága legékesebb bizonyítékának tekintette. Az 1821. 
évi kiadáshoz képest azonban a bevezetőben szöveghűen közli
J. G. Schneidernek a vers tíz sorával kapcsolatos szövegkritikai 
észrevételeit és javításait, amelyeket a filológus kevéssel halá-
la előtt (1822. január 12) írásban közölt vele. Schneidernek még 
alkalma volt, hogy észrevételeit az első megjelenést követő fél 
évben kollegiálisan közölje. A javításokat von der Hagen egytől 
egyig beépítette a második kiadásba.

A sokak – köztük bizonyosan a vetélytársak – szemében ér-
demtelenül szerzett berlini professzori hely azonban erőteljes 
kritikára sarkallta a kollégákat von der Hagen munkásságával 
kapcsolatban. Ezt tanúsítja a Kritische Bibliothek 1825. évi januá-
ri, első füzetében megjelent recenzió.8 A kritikát álnéven, Gr. Q. 

6 Grunewald: i. m. (3. jegyz.) 25.
7 Denkmale des Mittelalters, herausgegeben durch F. H. von der Hagen, ordentl. 

Professor an der Universität zu Berlin. – Einladung zu Vorlesungen über die 
Deutsche Sprache. 1824. Összesen 56 oldal, ebből: 1–35 az Az Öreg lovag kiadá-
sa, majd további öt középfelnémet irodalmi emlék.

8 Neue kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen. Hrsg. von 
G. Seebode. (Hildesheim In der Gerstenberg’schen Buchhandlung). Siebenter 
Jahrgang. Erster Band 7 (1825) 100 skk. „Litteratur des Mittelalters. Breslau: 
Anecdotωn medii aevi specimen I. et II. edidit Fr. Henr. von der Hagen. Das erste 
Specimen führt auch den Titel: Monumenta medii aevi plerumque inedita, graeca, 
latina, itala, franco-gallica, paleogermanica et islandica. Specimen primum. Quo 
locum professoris ordinarii in ordine philosophorum rite initurus, ad ora-
tionem de Aeginetis habendam die XXX July (sic!) Hora X. invitat Fridericus 
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monogrammal jegyezte a szerző, akinek kilétét a tudományos 
közélet bizonyosan hamar felismerte, mindazonáltal August
Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1868-ban nyomtatott for-
mában, közvetve a magáénak ismerte el.9 

A recenzió a gyűjteményes kötetben közölt forráskiadásokat 
egyenként, fejezetekre bontva elemzi. Elöl áll Az Öreg lovag kiadá-
sa.10 A tudományos értelemben minden tekintetben megalapo-

Henricus von der Hagen, Professor ordinar. design. Vrastislaviae 1821. 35 S. 8. 
Das zweite: Denkmale des Mittelalters, herausgegeben durch Friedrich Heinrich 
von der Hagen, ordentl. Professor an der Universität zu Berlin. – Einladung zu 
Vorlesungen über die Deutsche Sprache. 1824. 56 S. 8.”

9 J. M. Wagner: Hoffmann von Fallersleben 1818–1868. Fünfzig Jahre Dichte-
rischen und Gelehrten Wirkens bibliographisch dargestellt. Wien 1869. 13.
A bevezető szerint a munkásságára vonatkozó adatait maga von Fallersleben 
bocsátotta Wagner rendelkezésére. Az 1825. évi bibliográfiai adatok között von 
Fallersleben a Kritische Bibliothek ugyanazon számában, J. C. monogrammal 
jegyzett, másik durva hangvételű recenziót is a magáénak ismerte el.

10 Már a bevezető mondatban erős éllel közli a recenzens, hogy von der Hagen 
porosz állami pénzből utazott kutatóútjára, és annak célirányos, tudomá-
nyos munkák előkészítésére történt felhasználása helyett az összegyűjtött 
kincseket újra és újra a világ elé tárja. (Utalás az ismételt, második közlésre.)
A görög szöveg kiadásának alapadatait ismertetve a recenzens felhívja a 
figyelmet, hogy a kiadó Du Fresne (azaz Du Cange) szótárára támaszkodik, 
amely már önmagában bizonyítja járatlanságát a szakterületen. Hermann 
(1817-ben publikált) verstanát nem ismeri, a versmértékkel kapcsolatos 
fejtegetései „zavarosak” (verworrenen) és légből kapottak, amelyeket téte-
lesen, kioktató hangnemben tesz nevetségessé: „so wird man fast verleitet zu 
glauben dass Hr. v. d. H. selbst nicht verstanden habe, was er schrieb” (103). A ki-
adás bevezetőjének további részében is számos, hasonló probléma van. A vers 
nyelvével kapcsolatban a recenzens a kiadótól vett idézet alapján gúnyosan 
állapítja meg: „Also das Griechisch des neuen Testaments ist, Hn. von der Hagen 
Entdeckungen zu Folge, Neugriechisch. Fürwahr eine höchst wichtige Entdeckung, 
welche Hn. Prof. Winer von großen Nutzen hatte sein können, wenn er sie vor Heraus-
gabe seiner Neutestamentlichen Grammatik gekannt hatte! Was kein Verstand der 
Verständigen sieht, / Das findet in Einfalt ein kindlich Gemüth!” A kiadó ahelyett, 
hogy a német monda- és irodalmi anyag görög átvételét elemezte volna,
a görögök törökökkel vívott harcával kapcsolatban kesereg. A kódexet rá-



Horváth László

168

zott kritikát szokatlanul durva, személyeskedő hangvétel kíséri. 
A példátlan támadások mögött egyértelműen az érdemtelennek 

adásul nem is maga a kiadó másolta le, hanem Hieronymus Amati, a Vatiká-
ni Könyvtár kustosa. „Mit unverantwortlicher Nachlässigkeit u. Gewissenlosigkeit 
hat Hr. v. d. H. den Text geändert u. verstümmelt...” A recenzens a vers negyedik 
sorából hoz példát, ahol a kézirat olvasatát, a ὁρῶντες-t von der Hagen a 
főszövegben ἑώρων-ra cserélte. „Was soll man aber zu der Dreistigkeit sagen, mit 
der Hr. v. d. H. selbst seine Blößen zeigt? Er verspricht einen diplomatisch genauen 
Text und straft sich in den Noten selbst Lügen? Wer wird sich bei solchen (gewiss 
nicht grata) negligentia darauf verlassen wollen, dass die Noten vollständig u. ge-
nau alle Abweichungen des Kodex angeben. Will man also einen genauen Text dieses 
Anecdoti haben, so ist kein anderer Rath, als dass man nach Rom reise u. die Hand-
schrift noch einmal durchmustere, wozu aber nicht jedem wie unserm Hn. Editor, die 
Mittel durch königliche Liberalität geboten werden.” További, felesleges javítási 
javaslatok kárhoztatása után a latin fordításra tér rá. Valójában a magyará-
zatok szerepét tölthetné be, de valamennyi fontosabb és nehezebben ért-
hető helyen hibás. Végezetül az inaugurációs előadással kapcsolatban: „Um 
endlich den Lesern dieser Recension die Qual einer unbefriedigten Neugierde, wel-
che durch die Worte des Titels ad orationem de Aeginetis habendam erregt werden 
könnte, zu benehmen, diene folgende Mittheilung. Rec. wunderte sich nicht wenig, 
wie ein Professor der Deutschen Litteratur eine Antrittsrede über die Einwohner von 
Aegina halten könne; er schrieb daher an einen Freund in Breslau, von welchem er 
voraussetzen konnte, dass er die Rede quaestionis mit angehört habe, u. bat um Auf-
schluss. Von diesem erfuhr er nun zu seiner nicht geringen Verwunderung, dass diese 
Rede über jene bekannten und viel besprochenen Äginetischen Bildwerke gehandelt 
u. dass über dieselben Hr. v. d. H. in seiner leichten Manier mancherlei vorgebracht 
habe. Äginetische Statuen heißen also, nach Hn. v. d. H. Aeginetae! Wahrlich, ein 
neuer Sprachgebrauch!” A következőkben a recenzens a többi középfelnémet 
forrásközlésre tér rá, majd azt írja: az olvasó talán azzal magyarázhatja az 
első specimennel kapcsolatos problémákat, hogy abban az esetben v. d. H. 
nem a saját szakterületén mozgott. A helyzet azonban a további közlések 
esetében is azonos. Durva, gyűlölködő kiszólást olvashatunk az érdemtele-
nül elnyert berlini professzori hellyel kapcsolatban is: „Wir sollten nun zwar 
glauben, der Mann, für den eine neue Professur geschaffen wurde, müsse auch neu in 
seinen Bestrebungen sein. Nicht also!” Az inkognitó megtartása érdekében több-
ször alaposan megfontolva azt sejteti, nem járt Boroszlóban: „In der Breslauer 
Handschrift kommen, wenn wir dem Abdrucke im Schilter etwas trauen dürfen, als 
grössere u. kleinere Unterscheidungszeichen vor: …”.
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tekintett berlini kinevezés áll, a monogram mögé rejtőző recen-
zens ugyanakkor két alkalommal is ügyel arra, hogy az olvasó tu-
domására hozza: semmi köze sincs Boroszlóhoz, von der Hagen 
inaugurációs előadásának tartalmáról egy helybéli kolléga vilá-
gosította fel, és a boroszlói irodalmi forrásokhoz sem tud közvet-
lenül hozzáférni.

Márpedig Hoffmann von Fallersleben 1823-tól boroszlói 
könyvtáros volt, majd 1830–1835 között német irodalmat is taní-
tott a helyi egyetemen. Monumentális önéletírásában regényes 
stílusban emlékezik ezekre az évekre, ráadásul kifejezett rokon-
szenvvel mutatja be a von der Hagenhez fűződő kapcsolatát.11 
Ellenségeskedésnek, a recenziónak vagy előzményének később 
sincs semmilyen nyoma. Mi késztette tehát von Fallerslebent a 
megsemmisítésnek szánt támadásra? (Az időzítés biztosan nem 
véletlen, hiszen már az 1821. évi kiadást is ízekre szedhette vol-
na.) A kiváltó ok minden bizonnyal a recenzióban is kiemelt ber-
lini professzori hely elnyerése volt, amely a recenzens megítélése 
szerint mentorát, Karl Lachmannt illette volna.

Minderre közvetett bizonyítékaink vannak. Karl Lachmann, 
mivel von Fallersleben Lachmann fivéreinek földije és iskolatár-
sa volt, megkülönböztetett rokonszenvvel követte és támogatta 
a későbbi recenzens pályáját.12 Lachmann és a Grimm testvérek 
levelezése további adalékokkal is szolgál. Lachmann saját beval-
lása szerint azért is kedvelte az ifjút, mert olykor „művészi dalo-
kat” szerez.13 A németalföldi irodalmi nyelvemlékek kutatásában 

11 H. von Fallersleben: Mein Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen I–VI. Han-
nover 1868–1870. II, 7.

12 E. Poettgens: Hoffmann von Fallersleben und die Lande niederländischer Zun-
ge. Briefwechsel, Beziehungsgeflechte, Bildlichkeit I. Münster – New York 
2014. 466.

13 F. Behrend: Germanistenbriefe von und an Hoffmann von Fallersleben. Mittei-
lungen aus der Litteraturgeschichte in Berlin. Neue Folge 14. Berlin 1917. 65. 
Idézet a Behrendnél közölt, Jakob Grimmhez írt levélből: „Zu dem Hoffmann 
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is sokat segítette. Az 1840-es évekre azonban von Fallersleben 
durva és goromba tudományos megnyilvánulásai miatt kapcso-
latuk megromlott.14 Lachmann 1825. november 17-én von Fal-
lerslebenhez írt leveléből többé kevésbé bizonyosan kirajzolódik
a von der Hagen ellen írt recenzió személyes háttere is, tudniillik 
von Fallersleben – indulatait szabadjára engedve – voltaképpen 
Lachmannak akart kedvére tenni, de a kéretlenül kedvezménye-
zett Lachmann maga is megrökönyödött a hangnemen, amelyből 
később neki is kijutott.15 

A kutatás következő fejezete Karl Ludwig Struve (1785–1838) 
a königsbergi állami gimnázium igazgatójának nevéhez fűző-
dik, aki a korábban megjelent, kíméletlen kritikának helyt adó 
Kritische Bibliothek 1827. évi 3. és 4. füzetében Tzetzés legújabb 
kiadásáról közölt recenziót, amelyben a versus politicus jellegze-
tességeit ismertette. Miként írja, arra készült, hogy Az Öreg lo-
vag verstani érdekességeit is elemezni fogja, azonban a kiadást
a könyvkereskedőtől későn (csupán 1827. június 2-án) kapta meg, 
így azt utóiratként, az ötödik füzetben (június 5-i dátummal) je-
lentette meg, majd a teljes verstani elemzést egy évvel később 
önállóan, különlenyomatként is publikálta.16 Struve a kiadás első 

habe ich eine Art von Zuneigung, weil er zuweilen artige Lieder macht” (1826). 
1841-ben Hoffmann von Fallersleben írta a Das Lied der Deutschen című költe-
ményt, amely Haydn zenéjével ma is a hivatalos német himnusz.

14 Behrend: i. m. (13. jegyz.) 66.
15 Behrend: i. m. (13. jegyz.) 37 (5. levél): „Ihr vorgestern bei mir angelangter Brief 

vom 12 hat mich in der That in Verlegenheit gesetzt: nicht als ob ich nicht gern thun 
wollte, was sie von mir verlangen: ich wüsste doch auch nicht, dass ich mich sonst 
Ihren Wünschen widersetzt hatte: aber weil Sie mich auf eine Art anfahren, der ich 
nicht zu begegnen weiß. Ich habe dies Anfahren um meist unbedeutende Dinge schon 
an Ihren Recensionen nicht angenehm gefunden. Wie ich dazu käme, so behandelt zu 
werden, dass ich erschrak und meinte, ich müsste Sie gereizt oder gekränkt haben, 
wusste ich mich nicht zu erklären.”

16 K. L. Struve: Über die politischen Verse. Kritische Bibliothek 9 (1827) Heft 3, 
241 skk. és Heft 4, 370 skk. K. L. Struve: V. d. Hagens Ausgabe eines mittel-



Az Öreg lovag. Prolegomena – a kutatás története

171

recenzensének, von Fallerslebennek a megállapításait helytálló-
nak, sőt, bármily kemények is azok, még kifejezetten enyhéknek 
is tartja. A recenzens kizárólag egyetlen verstani kérdésben, va-
lamint a versus politicusban megengedett hiátussal kapcsolatban 
tévedett, ennek megfelelően a verstanilag hibás sorokat elemzi 
és veszi sorra. Struve összesen harminchárom verstani hibát tárt 
fel, amelyek közül hat hangsúlyhiba, huszonegy a kiadó okozta 
szabálytalanság volt, és csupán hat további akadt, ahol a kézirat 
olvasatában valamilyen zavar van.

Struve azonban nemcsak a verstani kérdéseket igyekezett tisz-
tázni. Ő mutatta ki elsőként, hogy a görög vers a breton-iroda-
lom XIII. századi, francia nyelvű, széles folyamából merített, és 
igyekezett a rendelkezésére álló, igen vegyes színvonalú kiadások 
alapján a forrást – legalábbis nagy vonalakban – körülhatárolni. 
A königsbergi óvárosi gimnázium igazgatójaként – tizenhárom 
évvel a görög regényről tartott első előadását követően – a kö-
zépgörög regény- és novellairodalmat mutatta be a hallgatóság-
nak (1833. január 18). Művét 1834-ben két részben adta közre.17

A nagy ívű irodalomtörténeti előadás első részének végén tért ki 
Az Öreg lovag költeményre, megállapította annak rokonságát az 
ófrancia Guiron le courtois regénnyel, majd a hallgatóság és a ké-
sőbbi olvasók gyönyörködtetésére az utolsó 106 sort németül is 
versbe szedte.18 

griechischen Gedichtes. Nachtrag zu der Abhandlung über die politischen 
Verse der Mittelgriechen in Heft 3 u. 4 der Kr. Bibl. Kritische Bibliothek 9 
(1827) Heft 5, 551 skk. Különlenyomatban: K. L. Struve: Über den politischen 
Vers der Mittelgriechen. Verbunden mit einer Recension des Tzetzes der 
neuesten Ausgabe von Tzetzes’ Chiliaden. Hildesheim 1828. 132 skk.

17 K. L. Struve: Über die Romanen- und Novellen-Literatur der Mittelgriechen. 
In: Historische und literärische Abhandlungen der königlichen deutschen 
Gesellschaft zu Königsberg III (1834).

18 Struve: i. m. (17. jegyz.) 72 skk.
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A német nyelvterületen kívül ez idő alatt új kutatási eredmény 
nem született. Csupán von der Hagen 1824. évi kiadásának két, 
csaknem betűhív utánnyomása jelent meg.19 

A kutatás következő fontos állomása Adolf Ellissen európai 
költészeti antológiája, illetve annak kiegészítése volt.20 Ellissen 
Az Öreg lovaggal kapcsolatos korábbi irodalmat – így az akkoriban 
még nehezen kibogozható francia előzményeket is – összegezte, 
és új, kritikai szövegkiadást készített. Jóllehet az apparátusként 
szolgáló jegyzetekben a kézirati olvasatokat is feltüntette – bár 
erről kifejezetten nem szól –, azokat maga nem kollacionálta 
(nem autopsia alapján közölte), hanem von der Hagen kiadásá-
ból következtette ki és vette át. Mintaszerű kiadásának, amely 
Schneider és Struve javításai mellett elsőként testimoniumokat is 
közöl, ez az egyetlen hiányossága, ezért nem válhatott mérték-
adó szövegkiadássá. Az irodalmi párhuzamok között elsősorban 
a homérosi áthallásokra mutatott rá, miközben tekintettel volt a 
fennmaradt középgörög Ilias-fordításokra is. Testimonium-gyűjte-
ményét a későbbi kutatás kis mértékben tudta csak bővíteni. Az 
irodalmi motívumok vándorlását és kultúrákon átívelő recepció-
ját vizsgáló legújabb szakirodalom is – kimondva vagy kimondat-
lanul – az Ellissentől elsőként feltárt és rendszerezett reminisz-
cenciákat ismétli. Ellissen a francia „eredeti” és a görög szöveg 
tartalmi eltéréseinek regisztrálásában is megtette az első lépé-
19 L. G. Visscher: Ferguut. Utrecht 1836. 197 skk. és F. Michel: Tristan, recueil de 

ce qui reste des poëmes relatifs à ses aventures, composés en françois en 
anglo-normand et en grec dans les XII et XIII siècles. London – Paris 1835. II, 
269 skk. (függelék).

20 A. Ellissen: Versuch einer Polyglotte der europäischen Poesie. In drei Bänden 
mit einer Völker und Sprachenkarte Europa’s. Leipzig 1846. A. Ellissen: Nach-
trag zum ersten Theil des Versuchs einer Polyglotte der europäischen Poe-
sie. Ὁ πρέσβυς ἱππότης. ein griechisches Gedicht aus dem Sagenkreise der 
Tafelrunde. In Original und Übersetzung, mit einleitenden und kritischen 
Bemerkungen; nebst einer Übersicht andrer griechischer Dichtungen des 
Mittelalters und spätrer Zeit. Leipzig 1846.
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seket, de a különbségekből a vers értelmezése és megszületése 
szempontjából nem próbált messzemenő következtetéseket le-
vonni. Jóllehet Ellissen kiadása nagyságrendekkel múlta felül von 
der Hagen munkáját, elődjét udvariasan elismerte, és recenzen-
seinek túlzásait kárhoztatta: tudniillik a szöveg felfedezője nem 
ezt érdemelte („Verdienst um das Gedicht”).21 

Mondhatjuk azonban, hogy Ellissen „sem ezt érdemelte”, kü-
lönösképp azok után, hogy von der Hagen védelmére kelt. Az edi-
tor princeps ugyanis egy évvel Ellissen átfogó elemzésének megje-
lenése után, 1847. november 8-án előadást tartott a berlini akadé-
mián, amelynek írott változatát három év múlva publikálta.22 Von 
der Hagen megvallja, hogy a harminc évvel korábbi kiadás elő-
készítése során még nem ismerte fel a francia minták összefüg-
géseit, de mindezt azóta pótolta. Sem Michel, sem Visscher, sem 
pedig Ellissen nem tárgyalta érdemben mindezt, pusztán az ő ki-
adását másolták le („Abschrift” és „Nachdruck”). Így hát új kiadásra 
van szükség, és ehhez kíván adalékokat szolgáltatni. Állítja, hogy 
Európa nagyvárosaiban a breton-elbeszélések kéziratait szemé-
lyesen nézte meg, és önálló eredményekre jutott. Valójában szer-
teágazó, nehezen követhető, terjengős irodalmi emlék-együttest 
tár az olvasó elé, amely aligha haladja meg a korábbi kutatások 
eredményeit, majd végezetül (a korábbi recenzensek nevének el-
hallgatásával), immár pontosan, bemutatja a versformát.

Ellissen 1862-ben a közép- és újgörög irodalmi emlékek újabb 
szövegkiadásához írt bevezetőjében hosszú jegyzetet fűz a főszö-
vegben említett Az Öreg lovag kiadási adataihoz. Saját, 1846. évi ki-
adását bemutatva közli, hogy azt a kiadónak írt levelében Johann 
Gottfried Jakob Hermann különösen a szövegkritika területén

21 Ellissen: i. m. (20. jegyz., Nachtrag) 4.
22 F. H. von der Hagen: Über ein mittelgriechisches Gedicht von Artus und den 

Rittern der Tafelrunde. Abhandlungen der Berliner Akademie. Phil.-hist. Kl. 
1850. 243 skk.
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– a korábbi, von der Hagen kiadáshoz képest – elért eredményei 
miatt örömmel üdvözölte. Ellissen leszögezi, hogy a verstani 
elemzés mellett ő közölte az első tételes összehasonlítást a gö-
rög vers és az ófrancia előzmények között. Mindez nem tartot-
ta vissza von der Hagent attól, hogy a porosz akadémián tartott 
előadásában és annak nyomtatott változatában Ellissen munkáját 
a korábbi kiadás holmi „újabb hibákkal tetézett utánnyomásá-
nak” nevezze („mit »neuen Fehlern vermehrten« »Nachdruck«”), 
amelynek a kiadója, azaz Ellissen, éppúgy, mint a francia Michel 
és a holland Visscher, Az Öreg lovag és az ófrancia előképek össze-
függéséről semmit nem állapított meg.23 

Fél évszázaddal az első kiadás megjelenése után Ellissen ismét 
visszatért von der Hagen felháborító eljárására, és Wagner lon-
doni kiadású középgörög antológiájáról írt recenziójában, vége-
láthatatlan körmondatban – érdemeit ritkított betűvel szedve – 
tépte fel a régi sérelem okozta sebet, hogy ismét nyomatékosan 
kifejezze meggyőződését: von der Hagen az előadás előtt betekin-

23 A. Ellissen: Analekten der mittel- und neugriechischen Literatur. Fünfter Theil. 
Anecdota Graecobarbara II. Belthandros und Chrysantza. Griechisch und de-
utsch, mit Einleitung und Bemerkungen. Leipzig 1862. Einleitung, 5. 4. jegyz.
A maró iróniával fogalmazott mondat tartalma – számunkra már ismeretlen 
háttéresemények miatt – egészében nem érthető, annyi azonban bizonyos, 
hogy Ellissen úgy véli, von der Hagenre egyértelműen rábizonyította a lopást. 
„A megboldogult berlini professzor és akadémikus az udvariatlan irodalmárral szem-
ben – a jelek szerint – legalábbis ebben az esetben osztotta egyik kritikus barátom alap-
elvét, aki azt magára nézve lelkiismereti kérdéssé tette, hogy olyan írásokat, amelyekről 
nyilvános szakvéleményt akart adni, nem n é z  m e g, hogy az e l f o g u l a t l a n  í t é-
l e t  lehetőségét megőrizze magának. Erre [értsd: jelen esetben, von der Hagennél] 
olyannyira meggyőző bizonyíték van – a dolog a meglehetősen különös, ezek szerint 
azonban teljesen véletlennek tekintendő körülmény alapján kétségen felül állhat –, 
hogy v. d. Hagen nem átallotta, hogy az öreg lovag frappáns fiatalkori emlékezéseinek 
hasonlóságát a homérosi Nestoréval – amelyet más párhuzamos homérosi helyek mel-
lett a számára nem elérhető bevezetőben és magyarázatokban a vers oly előkelően elin-
tézett [értsd: becsmérelt] lipcsei kiadása kiemelt – u t ó l a g o s a n  maga is felfedezze 
[értsd: „felfedezze”] és elővezesse” (255. oldal).
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tett munkájába, és abból említés nélkül átvett, miközben holmi 
tartalmatlan utánnyomásnak bélyegezte a kiadását.24 

A német filológia Az Öreg lovag kutatásában Ellissen teljesít-
ményével elérte csúcsát, az összegzést tárgyilagos pontossággal 
(és Ellissen elismerésével) Karl Krumbacher végezte el.25 Ellissen 
utolsó megnyilvánulása után kereken száz évvel Beck, a legújabb 
szakirodalom tömör referálása mellett a költeményt ekképpen 
jellemezte: „az Artúr-mondakör visszaadására tett gyámoltalan görög 
kísérlet”.26 

Francia filológia, a XIX. század második, és a XX. század első fele

Jóllehet a breton-elbeszélésekhez kötődő francia irodalmi emlé-
kek feltárását és bemutatását a XIX. század harmincas éveiben
a francia kutatók megkezdték,27 Az Öreg lovag és francia nyelvű 
előzményeinek vizsgálatában a kezdő lépést negyvenöt évvel az 
első kiadás megjelenését követően – minden bizonnyal Ellissen 
eredményeinek hatására – Gidel tette meg.28 A francia kutatás 
kezdeti hitetlenkedő, távolságtartó hozzáállásáról sokat elárul
a modern görög tanulmányok szerzőjének Az Öreg lovaggal kap-
csolatos első jegyzete, amelyben elárulja, hogy Brunet de Presle
gyanúval fogadta von der Hagen közléseit, ezért a Vatikáni Könyv-
tárból, De Rossitól tudakolta meg azok hitelességét a költemény 
eredetiségével kapcsolatban.29 

24 Adolf Ellissen recenziója, W. Wagner: Medieval Greek Texts: Being a Collection 
of the Earliest Compositions in Vulgar Greek, Prior to the Year 1500. London 
1870. Göttingische gelehrte Anzeigen 39 (27. September 1871) kül. 1533 skk.

25 K. Krumbacher: Geschichte der Byzantinischen Literatur von Justinian bis zum 
Ende des Oströmischen Reiches. München 1891. 866 sk.

26 H.-G. Beck: Geschichte der Byzantinischen Volksliteratur. München 1971. 138.
27 P. Paris: Les Manuscrits François de la Bibliothèque du Roi II. Paris 1838. 345 skk.
28 Ch. Gidel: Études sur la littérature grecque moderne : Imitations en grec de 

nos romans de chevalerie depuis le XIIe siècle. Paris 1866. 75 skk.
29 Gidel: i. m. (28. jegyz.) 75. 1. jegyz.
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A nagyszabású áttekintés első felében abból indul ki, és úgy 
mutatja be a görög vers jellegzetességeit, hogy a töredék akár 
nagyobb, regényes művekre utaló bizonyíték is lehet, amelyek 
Konstantinápolyhoz és Ciprushoz is kötődhetnek. A költeményt 
valójában egyszerű fordításnak tekinti,30 és csupán a homérosi át-
hallások és a hasonlatok terén lát némi eredetiséget, mert a szer-
ző összességében az epikus miliőt ülteti át lovagi környezetbe.
A második egységben – fordítással felérő – hosszú parafrázisban is-
merteti a költemény tartalmát a francia közönségnek, majd – a ta-
nulmány egészét átható – hazafias színezettel ír a görög és francia 
irodalmak egymásra hatásáról. Az általa vizsgált két kézirat (9661 
és 9675), valamint a korábbi breton-regényfolyam részkiadásai (Vé-
rard és Lenoir) alapján (Struvét és Ellissent nem említve) kijelöli
a görög vers francia forrását, voltaképpen Rusticiaus művét, majd 
ismét hosszú, minden részletre kiterjedő parafrázist közöl.31 A záró 
elemzésben ismét a francia „eredeti” erényeit ecseteli a görög al-
kotással szemben. Azokat a „hibákat” emeli ki, amelyeket a szer-
ző a lovagi szokások bemutatásában vétett. Gidel valójában – a vers 
rövidségét többször kárhoztatva – azon markáns elemekre hívja fel
a figyelmet (így az öreg lovag királytisztelete, stb.), amelyek a görög 
szerző egyéni szemléletének hamisíthatatlan jegyeiként jelennek 
majd meg a későbbi kutatásban. A frankokat sokat bíráló bizánci 
történetírókkal szemben diadalittasan, patetikus elfogultsággal ál-
lapítja meg, hogy lám, a francia irodalom szelleme meghódította 
Görögországot.32 Az áttekintés a német filológia eredményeihez 
képest újdonságot nem tartalmaz.

30 Gidel: i. m. (28. jegyz.) 76: „qui curat verbum reddere verbo”.
31 Brunet de Presle nyomán a vers elveszett címéül a Ὁ Πρεσβύς Ἱππότης-t ja-

vasolja (100. 1. jegyz.).
32 Gidel: i. m. (28. jegyz.) 103. „Rusticien de Pise devenait un autre Homère dans la 

partie du chantre d’Ulysse. Il ne s’agissait plus de répéter avec Horace : Graecia capta 
ferum victorem cepit ; c’était tout le contraire. Maîtres du trône de Constantinople les 
Latins ajoutaient à cette conquête des esprits.”
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Gidel hazafiasan népszerűsítő munkájával szemben a fiatal 
norvég kutató, Eilert Löseth 1890-ben publikált monumentális 
elemzése, amely Rusticiaus és forrásainak tudományos igényű 
bemutatása és összehasonlítása, nemcsak az École Pratique des 
Hautes Études diplomájára érdemesítette szerzőjét (1889), ha-
nem a tudós világ elismerését is kivívta.33 A szerző szerteágazó 
kézirati kutatások alapján, az elemzett szövegeket (köztük Rusti-
ciaus Branor le Brun-epizódját) parafrázisban, magyarázatokkal 
kiegészítve közli, és – a kritikai kiadásokat egy évszázaddal meg-
előzve – mértékadóan tisztázza Rusticiaus és forrásainak viszo-
nyát. Azon XIII. századi breton-elbeszélések vizsgálatában, ame-
lyek összefüggésben állnak Rusticiaus gyűjteményével, később 
Lathuillère végzett meghatározó kritikai elemzést, amely a 2015. 
évi kritikai kiadás előfutára.34 

Az Öreg lovag kutatásában azonban a francia filológia kétség 
kívül Pierre Breillat munkásságában érte el csúcspontját (1938).35 
Breillat úttörő eredményt ért el azzal, hogy a kéziratot eredeti-
ben kollacionálta, és a korábbi kiadásokat is figyelembe véve mér-
tékadó kritikai kiadást készített. A kiadás bevezetőjében átfogó 
elemzést közöl. Az azonosított előkép (Rusticiaus) szövegének
– és a XIII. századi breton-elbeszélések egyes elemeinek – tüzetes 
összehasonlítása alapján arra az álláspontra helyezkedik, hogy
a görög szerző korábbi olvasmányélményeiből, emlékezetkiesések 
közepette, gyakori egyszerűsítések árán alkotta meg saját művét. 
Módszertani szempontból Breillat az első kutató, aki érdemben 
arra törekszik, hogy az eltérések okait feltárja, és azok alapján
a görög szerzővel és a verses mű megszületésének körülményeivel 

33 E. Löseth: Le roman en prose de Tristan, le roman de Palamède et la compila-
tion de Rusticien de Pise. Paris 1890. kül. 423 skk.

34 R. Lathuillère: Guiron le Courtois. Étude de la tradition manuscrite et analyse 
critique. Genova 1966.

35 P. Breillat: La Table Ronde en Orient. Le poème grec du vieux chevalier. Mélan-
ges d’Archéologie et d’Histoire 55 (1938) 308 skk.
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kapcsolatban következtetéseket vonjon le. A görög irodalmi át-
hallásokkal kapcsolatos korábbi megállapításokat is több esetben 
árnyalja. A kézirat ismérveinek saját vizsgálatokon alapuló leírása 
mellett néhány, a breton-mondakörrel kapcsolatos testimoniumot 
is bevon az elemzésbe. A közvetlen nyelvi és paleográfiai ismér-
vek, illetve a közvetett, történeti testimoniumok alapján hipotézist 
fogalmaz meg, miszerint a mű valószínűleg Cipruson keletkezett, 
bár létrejöttének dátuma közelebbről (1298–1425) meghatároz-
hatatlan. Jóllehet Breillat feltételezését a későbbi kutatás (külö-
nösen a német filológia, így Beck) nem tekintette bizonyítottnak, 
az elgondolás máig mértékadó viszonyítási pont, miként kritikai 
kiadásának szövege is.

A XX. század második fele, az olasz filológia eredményei

A XX. század második felének Az Öreg lovaggal kapcsolatos ku-
tatásait egyértelműen az olasz filológusok eredményei fémjel-
zik. 1950-ben jelent meg Filippo Maria Pontani tanulmánya, aki 
Breillat eredményeinek ismerete nélkül (!), a bevezetőben közölt 
pontos kéziratleírást követően, Ellissen és von der Hagen kiadá-
sát alapul véve, összesen 57 sorhoz fűz értékes (Breillat megálla-
pításaival olykor egybevágó) kritikai észrevételeket és megoldá-
sokat.36 A tanulmány utolsó egységében pedig, az olasz kutatás 
későbbi irányát előrevetítve, a homérosi áthallások pontosítása 
mellett stilisztikai elemzést végez, amelyben kitér a vers ismét-
lődő, formuláris jellegére, a szinonimák váltogatására és a négy 
fő hasonlat szerkesztésére. Pontani az elsők között hangsúlyozta, 
hogy a versre önálló költői teljesítményként érdemes tekinteni.

Antonio Garzya a források és előképek ismertetése során a 
kritikai kiadások létrejöttét sürgette, mert csak azok birtokában 

36 F. M. Pontani: Note al ΠΡΕΣΒΥΣ ΙΠΠΟΤΗΣ. Aevum 24/3 (1950) 236 skk.
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lehet Az Öreg lovag pontos elemzését elvégezni.37 Néhány eltérést 
kiemel, és az egyes hősök tudatos lélektani jellemzésére hívja fel 
a figyelmet, kiáll amellett, hogy a költemény nem holmi fordítás. 
Az irodalmi áthallások között a homérosi reminiszcenciák meg-
jelenése Homéros bizánci ismertsége miatt természetes jelenség, 
ugyanakkor utal arra, hogy más ókori irodalmi és kortárs példák is 
felfejthetők. A görög szerző eltérő szemléletére, önálló költői meg-
oldásaira hívja fel a figyelmet. Garyza volt az első, aki nem művé-
szietlen fordítót, hanem alkotót kívánt felfedezni a szerzőben.

Garzya nyomdokain haladt tovább Francesca Rizzo Nervo, aki 
két átfogó tanulmányát követően 2000-ben kismonográfiában 
összegezte eredményeit.38 Már első tanulmányában (1985) téte-
les alapossággal hasonlítja össze a francia „eredetit” a göröggel. 
Arra következtet, hogy a vers politikai allegória, amely az öreg 
lovag képviselte letűnt bizánci „régi rendet” az „új” – Artúr udva-
rával ábrázolt –, feudális világgal állítja szembe. Cigni Rusticiaus-
kiadásának (1994) szövege alapján – a francia minta és a görög 
vers pontos összehasonlításának lehetőségével élve – új meg-
közelítéssel, átfogó irodalmi (elbeszélői szerkezet) és történe-
ti-szociológiai vizsgálatot végez (1996).39 A kismonográfia (2000) 
ezeket az eredményeket egészítette ki és tette hozzáférhetővé 
jól áttekinthető szerkezetben. A francia és a görög mű tartalmá-
nak ismételt, katalógusszerű összevetéséből kibontakozik a frank 
37 A. Garzya: ʽMatière de Bretagne’ a Bisanzio. In: A. Garzya: Il Mandarino e il 

Quotidiano: Saggi sulla Letteratura Tardoantica e Bizantina. Napoli 1983. 263 
skk. [= Letterature comparate: problemi e metodo. Studi in onore di Ettore 
Paratore III. Bologna 1981. 1029 skk.]

38 F. Rizzo Nervo: Il ̔ mondo dei padri’ nella metafora del Vecchio Cavaliere. Studi di 
filologia bizantina III = Quaderni del Siculorum Gymnasium 15 (1985) 115 skk. 
F. Rizzo Nervo: Nuove linee interpretative per il « Vecchio Cavaliere ». In: Byzan-
tina Mediolanensia. Atti del V Congresso Nazionale di Studi Bizantini, Milano 
19–22 ottobre 1994, a cura di F. Conca. Soveria Mannelli (Catanzaro) 1996. 375 
skk. F. Rizzo Nervo: Il vecchio cavaliere. Soveria Mannelli (Catanzaro) 2000.

39 F. Cigni: Il romanzo arturiano di Rustichello da Pisa. Pisa 1994.
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uralom alatt álló görög arisztokrácia képviselőjének költői énje, 
aki a letűnt világ erkölcsi erényeit képviselve inti hallgatóságát, 
és szól a kétnyelvűségben élő frank uralkodóréteghez az egyik 
latin királyság területén (Rizzo Nervo megfontolandónak, de 
nem kizárólagos lehetőségnek tekinti a vers ciprusi eredezteté-
sét). Eredményei alátámasztására Cigni nyomán Rusticiaus teljes 
francia szövege mellett annak olasz fordítását is közli. Vizsgálati 
módszere a nyelvi-filológiai támpontok és egyéb testimoniumok 
(irodalmi áthallások és történeti adatok) kimerülése miatt első-
ként tudott új kilátásokat teremteni. A vers megszületéséhez és 
megértéséhez közelebb vivő elemzések mellett a szerző nemcsak 
mértékadó kritikai kiadást készített, amelyben a szöveget józan 
mértéktartással gondozza, hanem – saját kutatásokból levezetett 
– máig meghatározó áttekintését is nyújtja a művel kapcsolatos 
kodikológiai, paleográfiai, irodalomtörténeti, stb. részkérdések-
nek. Rizzo Nervo eredményeit újabb adatok előkerüléséig legfel-
jebb ismételni, árnyalni lehet, túlszárnyalni azonban aligha.

A XXI. század napjainkig – angolszász irodalomelemzés

Az olasz kutatói iskola továbbélésének és a töretlen érdeklődés-
nek bizonyítéka Rizzo-Nervo egykori doktoranduszának, Giovan-
na Carbonarónak tanulmánya, amelyben a bahtyini irodalomel-
méleti módszert alkalmazza a költemény elemzésére.40 A krono-
toposz vizsgálati szempont érdekes megvilágításba helyezi a már 
ismert jelenségeket.

40 G. Carbonaro: Il cronòtopo del Vecchio Cavaliere (Ἱππότης ὁ πρεσβύτης). In: 
Forme del tempo e del cronòtopo nelle letterature romanze e orientali.
X Convegno Società Italiana di Filologia Romanza. VIII Colloquio Interna-
zionale Medioevo romanzo e orientale (Roma, 25–29 settembre 2012). Atti,
a cura di G. Lalomia – A. Pioletti – A. Punzi – F. Rizzo Nervo. Soveria Mannelli 
(Catanzaro) 2014. 363 skk.
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A korábbi angol nyelvű irodalom Bruce, Jeffreys és Beaton 
értő összegzésein, utalásain és a további kutatásokra buzdító fel-
hívásain kívül jóformán kimerült Martin fordításában.41 Az első 
jelentősebb angol nyelvű tanulmányt Marina Brownlee elemzése 
jelentette, amelyet függelékben Fotini Skordili újabb angol for-
dítása kísér.42 A szerző Palamédés irodalmi figurájára tekintettel
a breton-regényfolyam egyes műveit ismerteti Rusticiaus gyűjte-
ményét is beleértve. Az Öreg lovag költeménnyel kapcsolatos meg-
állapítások a korábbi szakirodalomhoz képest új elemeket nem 
tartalmaznak, sőt, a görög szöveg angol fordítása több helyen 
hibás, amely hasonlóan megalapozatlan értelmezésekhez vezet. 

A középkori interpretatio Graeca lebilincselően érdekes példá-
jaként elemzi a művet Goldwyn. Az Öreg lovag és a héber nyelvű 
Artúr király párhuzamos elemzése alapján kimutatja, miként iga-
zították a szerzők a történetet a görög-homérosi és a héber-bib-
liai frazeológiához és szellemiséghez. A szerző a ciprusi keletke-
zést, sőt, Ciggaar hipotéziseit kiindulópontnak tekinti, és minde-
nekelőtt a lovagi környezet átültetésének irodalmi eszköztárát 
tekinti át: tartalmi allúziók az Iliasból; homérosi stílus – főként
a hasonlatok alkalmazásában; narratológiai megoldások; jelzők, 
és különösképp a párviadalok leírása. Utóbbi különösen beszédes, 

41 J. Douglas Bruce: The Evolution of Arthurian Romance from the Begin-
nings Down to the Year 1300. Baltimore – Göttingen, 19282. II, 28; E. Jeff-
reys: The Popular Byzantine Verse Romances of Chivalry. Work Since 1971. 
Μαντατοφόρος 14 (1979) 20 skk. Elisabeth Jeffreysnek a középgörög iroda-
lommal és a szájhagyománnyal kapcsolatos kutatási eredményeit, amelyek 
közvetve Az Öreg lovag költemény értelmezésével is összefüggésben állhat-
nak, itt nem említjük. R. Beaton: The Medieval Greek Romance. London – New 
York 19962. 142 skk. Illetve R. H. Martin (lásd: The Tristan Legend: Texts from 
Northern and Eastern Europe in Modern English Translation. Ed. J. Hill. Leeds 
1977) 41 skk.

42 M. Brownlee: The Politics of an Arthurian Prequel: Rustichello, Palamedes, and 
Byzantium. In: J. M. Hidalgo (ed.): “La Pluma Es Lengua del Alma”: Ensayos en 
Honor de E. Michael Gerli. Newark DE 2011. 53 skk.
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hiszen a lovagi harci eszmények (közelharc) gyökeresen külön-
böztek a homérosi hadviseléstől (dárdák hajítása). Felhívja a fi-
gyelmet, hogy a szerző tudatosan jelöli ki a költemény műfaját, 
a komédiától eltávolodva hősi költeményt kíván alkotni. A tanul-
mány a görög szöveggel és a példákkal kapcsolatban a korábbi 
kutatáshoz képest új filológiai eredményeket nem tartalmaz – a 
teljes német nyelvű szakirodalmat mellőzve a homérosi áthallá-
sok felsorolásában Gidel művére támaszkodik – másfelől újabb 
angol fordítást közöl.43 

A nagy angol vállalkozás részeként, amely az 1348–1418 kö-
zötti Európa irodalmi tevékenységét tekinti át történeti, földraj-
zi összefüggésben, Marina Scordilis Brownlee és Kevin Brownlee 
mutatja be az Athén, Thébai, majd Mystras városokhoz és Morea 
területéhez kapcsolódó történeti, irodalomtörténeti adatokat.
A peloponnésosi irodalom, különösen a regények összefüggésé-
ben Beaton összegzését, kötetének megfelelő fejezetét követi. Mi-
vel Az Öreg lovag – elsősorban témája és tartalma miatt – Beaton
osztályozásában a „nyugati regényadaptációk” mellé került, és 
ezek a regények a Peloponnésoshoz köthető csoporthoz tartoz-
nak, az irodalmi enciklopédiában a szerzők a peloponnésosi iro-
dalom keretében említik Az Öreg lovag költeményt, miközben Bre-
illat alapján ciprusi eredetre hivatkoznak.44

A legújabb, hatvan oldal terjedelmű tanulmány Thomas H. 
Crofts-tól származik.45 A szerző eredetiben is vizsgálta a kézira-

43 A. J. Goldwyn: Arthur in the East: Cross-Cultural Translations of Arthurian 
Romances in Greek and Hebrew, Including a New Translation of Ὁ Πρέσβυς 
Ἱππότης (The Old Knight). Journal of Literary Artifact in Theory, Culture and 
History 5 (2012) 75 skk.

44 K. Brownlee – M. Scordilis Brownlee: Athens, Thebes and Mystra. In: D. Wallace 
(ed.): Europe. A Literary History, 1348–1418. Oxford 2015. II. köt., VII. fejezet, 
63. alfejezet, kül. 315 skk.

45 T. H. Crofts: ΙΠΠΟΤΗΣ Ὁ ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ. The Old Knight. An Edition of the Greek 
Arthurian Poem of Vat. Gr. 1822. with a translation by T. H. Crofts and D. Fimi. 



Az Öreg lovag. Prolegomena – a kutatás története

183

tot, mindemellett bevallottan nem Rizzo Nervo kritikai kiadását 
kívánta felülmúlni, hanem „the present one provides the first ang-
lophone edition, with critical apparatus”. A görög szöveg és új – a 
szerzőtől és Dimitra Fimitől készített – angol fordításának „en 
face” tanulmányozása ugyanis még több hívet szerezhet Az Öreg 
lovag számára. Crofts terjedelmes, a korábbi – elsősorban angol és 
olasz – szakirodalmat feldolgozó bevezető fejezeteinek fontosabb 
megállapításai, hipotézisei a következők: a Vat. Gr. 1822 jelzetű kó-
dex véleménye szerint eredetileg egy kompozíció volt, amelyet 
valahol Észak-Itáliában iskolai használatra állítottak össze. Elkép-
zelhető, hogy grammatikai értekezésével a gyűjteményben (?) 
szerzőként is felbukkanó Andronikos Kontoblakas volt az eredeti 
szerkesztő, aki Az Öreg lovag költeményt esetleg Bessarión könyv-
tárából szerezte meg, hogy azt egy korabeli, Ciprusról elszárma-
zott másoló az iskolai gyakorlókönyv számára mint a transferre ad 
sententiam példáját előkészítse. A feltevés, amely a másoló sze-
mélyével kapcsolatban Rizzo Nervo óvatos hipotéziséből indul ki, 
tetszetős, de bizonyíthatatlan. A költemény keletkezési helyével 
kapcsolatban kijelenti, hogy még Breillat nyelvi és Rizzo Nervo 
paleográfiai érveire sincs szükség ahhoz, hogy egészen bizonyo-
san a XIII–XIV. századi Ciprust határozzuk meg. Fenti meggyőző-
désből kiindulva sorakoztatja fel a már ismert testimoniumokat, 
amelyek között különösen a Lusignan-udvarhoz köthető előadá-
sokat emeli ki. Grivaud nyomán a ciprusi Passió-játékban megtalál-
ni véli azt az egyetlen irodalmi emléket, amely a költemény ciprusi 

In: Arthurian Literature XXXIII. Ed. E. Archibald – D. F. Johnson. D. S. Brewer, 
Woodbridge (Suffolk) 2016. 158 skk. Az olasz kutatók, mindenekelőtt Fab-
rizio Cigni támogatásával megvalósuló kutatás eredményét már 2014-ben 
beharangozták. G. Allaire – R. Psaki: The Arthur of the Italians: The Arthurian 
Legend in Medieval Italian Literature and Culture. Cardiff 2014. 252 szerint: 
„The Old Knight. A New Edition of the Greek Arthurian Poem of MS Vatica-
nus Graecus 1822, ed. T. H. Crofts, trans. D. Fimi, forthcoming”.


