
Egedi-Kovács Emese

A Barlám és Jozafát Athosz-hegyi
ófrancia fordításának nyelvi jelenségei

(cod. Athon. Iviron no. 463)*

Az Athosz-hegyen őrzött 463-as jelzetű ivironi kézirat különle-
gessége a gyönyörű miniatúrák mellett abban rejlik, hogy a gö-
rög szöveg körül a margón – valamennyi ránk maradt 135 foliu-
mon – napjainkig érdemben nem kutatott, ismeretlen és kiadat-
lan ófrancia fordítás található. Paul Meyer 1866-ban megjelent 
tanulmányában elsőként hívta fel a figyelmet az egyedülálló 
francia nyelvemlékre.1 A kódex 270 oldalából azonban csupán 
19-et tanulmányozhatott, Pierre Sevastianoff művészettörténész 

* A tanulmány az OTKA NN 104456 sz. „Klasszikus ókor, Bizánc és humanizmus. 
Kritikai forráskiadás magyarázatokkal” című pályázat és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával készült.

1 P. Meyer: Fragments d’une ancienne traduction française de Barlaam et Joa-
saph faite sur le texte grec au commencement du treizième siècle. In: Bib-
liothèque de l’École des chartes. Vol. 27, t. II, Paris 1866, 313–334. Az ivironi 
kódex ófrancia fordításáról lásd még: J. Sonet: Le roman de Barlaam et Josa-
phat, Recherches sur la tradition manuscrite latine et française. Louvain 
1949, 165–168; Cl. Galderisi – V. Agrigoroaei (éds.): Translations médiévales. 
Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XIe–XVe siècles). Étu-
de et répertoire 3 vol. Turnhout 2011, t. 2, 328; V. Agrigoroaei: Rara avis : la 
traduction française médiévale du Barlaam et Ioasaph du Mont Athos. Me-
dioevo Romanzo 38/1 (2014) 106–151.
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ugyanis csak azokról a lapokról készített fényképfelvételt, ame-
lyeken illusztráció is szerepelt. Meyer tehát az újonnan felfede-
zett ófrancia szövegnek csupán néhány töredékét publikálhatta. 
A töredékek alapján Meyer az ófrancia fordítást a XIII. század leg-
elejére datálta. A kódex görög és francia szövegének átírása vala-
mint a kézirat vizsgálata során azonban olyan nyelvi, filológiai, 
paleográfiai és kodikológiai elemeket tártam fel, amelyek arra en-
gednek következtetni, hogy a francia szöveg korábban is készül-
hetett: kevéssel a görög kódex készítése után vagy azzal akár egy 
időben. Meyer a datálás során a nyelvi és paleográfiai jellegzetes-
ségeken túl – amelyekről azonban aligha alkothatott megbízható 
képet, mert saját bevallása szerint a kéziratról csupán néhány, 
gyenge minőségű képet látott2 – azon történeti tényből indulha-
tott ki, miszerint bizonyíthatóan a negyedik keresztes hadjárat 
idején érkeztek nagy számban frankok a bizánci fővárosba. Meyer 
szerint az ivironi kódex francia fordítóját Montferrati Bonifác kí-
séretében kell keresnünk.3 Fontos azonban megjegyezni, hogy 
már jóval korábban is találunk frank-görög kapcsolódási ponto-
kat, görögül jól tudó frank anyanyelvű fordító a XIII. század előtt 
is megfordulhatott Bizáncban, és akár már jóval korábban is mu-
tatkozhatott igény a fordítás megrendelésére. A datálás kérdését 
a további kutatások és a kézirat majdani autopsziája árnyalhatják 
tovább. Jelen tanulmányban az ófrancia szöveg néhány érdekes 
nyelvi jelenségére szeretném felhívni a figyelmet.

A kódex készítésének lehetséges időpontjával kapcsolatban 
számos elmélet született: a kéziratot datálták a XII.,4 a XII–XIII.,5

2 Meyer: i. m. (1. j.) 314.
3 Meyer: i. m. (1. j.) 316–317.
4 K. Weitzmann: Aus den Bibliotheken des Athos. Hamburg 1963, 105–107. 
5 N. P. Kondakov: Pamjatniki christianskago iskusstva na Afone. S.-Peterburg 

1902, 292–294; S. Der Nersessian: L’Illustration du Roman de Barlaam et Joa-
saph. Paris 1937, 24; The Treasures of Mount Athos, Illuminated Manuscripts. 
S. M. Pelekanides – P. C. Christou – C. Tsioumis – S. N. Kadas. Athens 19752, 308.
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a XIII.,6 sőt a XIV. századra is.7 Francesco D’Aiuto8 azonban megy-
győző érvekkel bizonyította, hogy a kézirat minden kétséget 
kizáróan a XI. század végén (1075 körül) készült, ráadásul nem 
az Athosz-hegyen, miként azt korábban feltételezték,9 hanem
a konstantinápolyi Lophadion kolostorban. A kisméretű, 23 x 17 
cm nagyságú, 80 aprólékosan kidolgozott miniatúrával díszített 
pergamen kézirat 135 foliumból áll. Egy oszlopban írt főszöve-
ge a Barlám és Jozafát regényes szentélet rövidített görög válto-
zata. A kódexet valószínűleg többször szétszedték és újrakötöt-
ték, a széleiből levágtak, emiatt a francia szöveg főként az oldal-
só margókon töredékesen maradt fenn (a görög szöveg alapján 
azonban a hiányzó részeket több-kevesebb biztonsággal helyre 
tudjuk állítani). A francia kézírás, a szöveg nyelvezete és a fordí-
tás rendkívül igényes. Feltételezésem szerint a fordító két, egy-
mást követő szakaszban dolgozott: a szöveget először lefordítot-
ta, majd a kész változatot másolta be a kézirat margójára, ez lehet
a magyarázat a letisztult, javításokat csak elvétve tartalmazó írás-
képre. További érdekesség, hogy a francia szövegben, a görögtől 
eltérően, piros tintával írt címeket is találunk. A kódexbe másolt 
francia fordítás egy kéz munkája, az íráskép a kései karoling / 
pre-gótikus írás jellegzetes jegyeit mutatja.10 Minden jel arra mu-

6 F. Dölger: Der griechische Barlaam-Roman. Ein Werk des H. Johannes von Da-
maskos. Studia patristica et byzantina 1. Ettal 1953, 5; V. Lazarev: Storia della 
pittura bizantina. Torino 19672, 282, 334, n. 47; P. Martín: Apuntes sobre la 
historia del texto bizantino de la „Historia edificante de Barlaam y Josafat”. 
Erytheia 17 (1996) 176–177.

7 S. P. Lambros: Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos II. Camb-
ridge 1895–1900, 149.

8 F. D’Aiuto: Su alcuni copisti di codici miniati mediobizantini. Byzantion 67 
(1997) 5–59.

9 P. Martín feltételezése szerint a kódex az ivironi kolostorban készült, amely a XIII. 
században átmenetileg pápai fennhatóság alá került. Martín: i. m. (5. j.) 176–177.

10 Lásd P. Cherubini – A. Pratesi: Paleografia latina. L’avventura grafica nel mondo 
occidentale. Città del Vaticano 2010, ch. 34–35. 
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tat, hogy a fordítás közvetlenül a görög változat alapján készült: 
a francia szövegben szó szerinti (verbum de verbo) fordítást is ta-
lálunk,11 és néhol a szövegkörnyezetbe nehezen illeszkedő, szo-
katlan szóválasztások mögött is a görög szöveg közvetlen hatása 
sejthető.12 Noha a fordító bizonyosan jól tudott görögül (a szöveg 
az irodalmi görög nyelv szabályait követi), a fordításban félreér-

11 fol. 5r: „… ἀνίσταταί τις βασιλεὺς ἐν τῇ αὐτῇ χώρᾳ, Ἀβενὴρ μὲν τοὔνομα 
πολλοῖς δὲ κακοῖς συμπνιγόμενος, τῆς Ἑλληνικῆς ὑπάρχων μοίρας καὶ 
σφόδρα περὶ τὴν δεισιδαίμονα πλάνην τῶν εἰδώλων ἐπτοημένος.” A fran-
cia változatban a „τῆς Ἑλληνικῆς ὑπάρχων μοίρας” kifejezés tükörfordítása 
szerepel: „... il ot .i. roi del pais [qui fu apelés Avennir cil esto]it à la partie des Eleins 
e trop se tenoit es ydres e en la decevance des deables.”

12 fol. 4r: „Lors li seintimes Thomas qui estoit uns des doze deciples de Jesu crist [fu 
en]voiés en la terre d’Ynde por crier à ces gens le preechement de sauveté.” Itt
a ‘crier’ ige tűnik szokatlan szóválasztásnak, amire a görög szöveg κηρύττων 
kifejezése ad magyarázatot (< κηρύττω ‘faire une proclamation en qualité 
de héraut’ / ‘annoncer à la criée’): „Τότε ὁ ἱερώτατος Θωμᾶς, εἷς ὑπάρχων 
τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, πρὸς τὴν τῶν Ἰνδῶν ἐξεπέμπετο χώραν, 
κηρύττων αὐτοῖς τὸ σωτήριον κήρυγμα”. A latin fordításban a ‘predicare’ 
igét találjuk: „Inter quos etiam et sanctissimus Thomas, qui erat unus ex duode-
cim apostolorum collegio, direptus est predicare Indis salutare preconium Christi”
(A Barlám és Jozafát latin fordítását minden esetben az alábbi kiadásból idé-
zem: J. M. Gázquez (éd.): Hystoria Barlae et Iosaphat [Bibl. Nacional de Nápo-
les, VIII.B.10.]. Nueva Roma 5. Consejo Superior de investigaciones Cient-
íficas, Madrid 1997). Néhány esetben a fordító olyan „franciásított” alakot 
használ, amelyet az etimológiai szótár szerint ebben a korban „nem hasz-
náltak”. Pl.: fol. 17r: „Εἶπόν σοι καὶ πρότερον ὅπως ὁ πατήρ σου τοὺς σοφοὺς 
ἐκείνους καὶ ἀσκητὰς ἀεὶ περὶ τῶν τούτων φιλοσοφοῦντας, οὓς μὲν ἀνεῖλεν, 
οὓς δὲ μετ ̓ ὀργῆς ἐδίωξε, καὶ οὐκέτι γινώσκω τινα τοιοῦτον ἐν τῇ περιχώρῳ 
ταύτῃ.” Vö. „Je vos ai ja dit biau sire que vostres peres les a tos essillis les saaes
e les religieus qui de ces cho[ses f]ilosofoient. Li es uns a tués les autres hunteusement 
chaciés je nen sai mais nul en tout ce pais…” A latin fordításban ‘disputabant’ 
szerepel: „Iam tibi antea fatus sum, quoniam genitor tuus sapientes uiros, qui de 
talibus semper cum hominibus disputabant, alios quidem ignibus tradidit alios ab-
scisionibus atque sudibus suspendit.” A ‘philosopher’ ige a francia nyelvben a 
XIV. századtól jelenik meg (Dictionnaire historique de la langue française. éd.
A. Rey: Le Robert [Nouvelle édition]. tome 2, 2012, s. v. ‘philosopher’).



A Barlám és Jozafát Athosz-hegyi ófrancia fordításának nyelvi jelenségei

157

tést, pontatlanságot is találunk. Példaként említhetjük a görög 
ἀμέλει (‘bizonyosan’/‘kétségkívül’) adverbiumot, amely a francia 
szövegben tévesen tulajdonnévként jelenik meg (Amelei / Amelis): 

fol. 15r: Ἀ μ έ λ ε ι  οὑτωσὶ τὰς προόδους ποιουμένου εἶδεν ἐν μιᾷ 
τῶν ἡμερῶν, κατὰ λήθην τῶν ὑπηρετῶν, ἄνδρας δύο, ὧν ὁ μὲν 
λελωβημένος ἦν, τυφλὸς δὲ ὁ ἕτερος. 

fol. 15r: A m e l e i  avoit à num cil qui estoit devant les autres. Une fois 
avint qu’il virent deus [homes] Li uns estoit m[esiau] e li autres av[ogle]. 

A cil névmás egyértelműen mutatja, hogy a fordításban az 
Amelei név férfi szereplőre utal. Noha ilyen hangzású francia 
férfinévről nincs tudomásunk, érdekes jelenség, hogy a korabe-
li szicíliai görög–latin nyelvű dokumentumok 1094 és 1142 kö-
zött többször említenek bizonyos Amelinus/Hamelinus Gastinellus 
nevű, normann származású Palermo környéki földbirtokost. Egy 
1094-ben keletkezett okiratban a Lipari szigetén található San 
Bartolomeo város földesurának, Amelinus Gastinellusnak a neve 
szerepel. Valószínűleg ugyanezt a személyt említi egy másik ok-
levél görögösen Καμελινος Καστίνος-ként (az illető Renaud de 
Viers [vagy Biers]-szel és bizonyos Nicolas-val, a palermói Cast-
ronuovo vicomte-jával együtt intézkedett azon földek kijelölésé-
nél, amelyeket I. Roger adományozott 1101-ben a castronuovói 
perjelnek). Az udvar magas rangú képviselőinek aláírása között 
Hamelinus Guastinel neve is szerepel egy 1142. május 11-én kelt 
okmányon, amelyet Rocca de Barneville, Guillaume de Craon öz-
vegye részére állítottak ki. II. Roger 1143-as oklevele is említ bi-
zonyos Χαμίλιν Γαστινέλλ(ος)-t. Egy 1148-ban kelt oklevél pedig 
Χαμίλιν Γαστενελ-ként említi valószínűleg ugyanezt a személyt 
Laetitia nevű feleségével együtt.13 Lehetséges, hogy az esetlege-

13 L.-R. Ménager: Inventaire des familles normandes et franques émigrées en Ita-
lie méridionale et en Sicile (XIe–XIIe siècles). In: Roberto il Guiscardo e il suo 
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sen dél-itáliai normann származású fordító számára a homályos 
jelentésű ἀμέλει szó keresztnévként ismerősen csengett.14 Talán 
még az is elképzelhető, hogy a „félrefordítás” csupán tréfa volt, 
és a fordító így örökítette meg megrendelője vagy a saját nevét.

A francia szöveg írásmódja a XIII. század előtti népnyelvi kéz-
iratok jellegzetességeit mutatja, későbbi újításokat nem figyelhe-
tünk meg benne.15 További érdekesség, hogy archaikus igealako-
kat is találunk a szövegben: a latin praeteritum perfectum maradvá-
nyát (résidu du plus-que-parfait latin), amely csak a legrégebbi fran-
cia nyelvemlékekben fordul elő. Az eddig átírt és a görög eredeti 
alapján biztosan kiegészített ófrancia szövegben két ilyen alakot 
is sikerült azonosítanom (delivreret, duira):

fol. 26r : Sa lignie muteplia [en la te]rre d’Egipt[e ...] si furent s[ervance] 
... en E[gipte ...] d e l i v r e r e t  [par Moy]ses e Aaron h[omes] seint e ple-
in [de gra]ce de profeci[un e par] eus e les Egip[tiens] tormenta as[sez] 
e ceaus d’Irrael d ] u i r a  parmi la16 roge mer e Pharaon e les Egiptiens 
perdi que les aigues retornerent e les tuerent…

Claude Buridant megállapítása szerint ez az igeidő a truba-
dúrok nyelvében feltételes módot fejezett ki. A franciában már 
a Roland-ének korától elavultnak számított, annál is inkább, mert 
korábban is ritkán használták. A Szent Eulália éneke (Séquence de 

tempo. Relazioni e communicazioni delle prime giornate normanno-sveve 
(Bari 1973). Rome 1975, 362.

14 Az ófrancia szövegben kimutatható normann dialektális jegyek alapján fel-
tételezhető, hogy a fordító, aki valószínűsíthetően maga másolta a kódexbe 
a szöveget, normann származású lehetett. Lásd E. Egedi-Kovács: La traduction 
française de la version grecque dite d’Iviron de Barlaam et Joasaph. À propos 
de l’édition critique en cours. In: L. Horváth (ed.): Investigatio Fontium. Bu-
dapest 2014, 91–92.

15 Egedi-Kovács: i. m. (14. j.) 89–90.
16 A fordításban szerepel még a ‘seche’ (‘száraz’) szó áthúzva. 
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Sainte Eulalie), a legkorábbi francia nyelvemlék összesen 5 ilyen 
igealakot őrzött meg, a Clermonti passióban (La Passion de Clermont) 
15, Szent Leodegarius legendájában (Vie de Saint Léger) 13, Szent 
Elek legendájában (La vie de Saint Alexis) 3, a Gormont és Isembart 
című gesta-énekben csupán egyetlen ilyen alakot találunk. Időben 
előre haladva az előfordulások egyre ritkábbak,17 majd a XII. szá-
zad második felétől ilyen igealak már egyáltalán nem fordul elő 
francia szövegben.

Lexikai érdekességeket is találunk az ivironi ófrancia fordí-
tás szövegében. Olyan szokatlan szóalakokat, amelyek a regiszt-
rált ófrancia nyelvi corpus szempontjából egyszersmind hapaxot 
jelentenek. Példaként említhetjük az eleins (cas sujet) / elein (cas 
régime) kifejezést, amelyet a fordító a görög Ἕλλην / ἑλληνικός 
szavak megfelelőjeként használ. A ἑλληνικός melléknév már 
a késő ókorban ‘pogányt’ jelentett, latin megfelelője a paganus. 
‘Görög’/‘görögök’ jelentésben a Γραικός, latinul Graecus, mellék-
nevet használták. Ugyanebben a jelentésben az ófrancia szöve-
gekben is a latin Graecus melléknévből képzett alakokat találjuk 
(griu / greu / griois / grézois). Jóllehet a franciában ma már léteznek 
hellène / hellénique alakok, fontos tény, hogy ezek több évszázad-
dal később, a XVII. században „tudósszóként” kerültek a francia 
nyelvbe.18 A fordító tehát vagy egyszerűen „franciásította” a gö-
rög Ἕλλην / ἑλληνικός kifejezéseket, vagy – és számomra ez tű-
nik valószínűbbnek – a szokatlan szóhasználat a helyi közösség
(a dél-itáliai és szicíliai normannok és/vagy a konstantinápolyi 
latin kolóniák) nyelvi hatását tükrözi.19 

17 Cl. Buridant: Grammaire nouvelle de l’ancien français. Paris 2000, 252–253.
18 hellène < Hellên, Hellênos, 1681; hellénique < hellênikos, 1712. Dictionnaire his-

torique de la langue française. i. m. [12. j.] t. 2: ‘hellène’, ‘hellénique’.
19 Az ‘Ellinas / Ellines’ kifejezést, amely a latinban is szokatlan, megtaláljuk 

még a Barlám és Jozafát feltételezhetően legrégebbi latin fordításában, vala-
mint egy Leo nevű dél-itáliai szentéletíró ajánlásában: „Ipsi uero iterum qui 
plures deos uenerantur, in tria diuidunt genera: Chaldeos et Ellinas atque Egiptios. 
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További érdekes nyelvi jelenséget is megfigyelhetünk a szö-
vegben: a francia fordító az ‘Isten’ szót egyes számban, ‘keresz-
tény Isten’ jelentésben a Deus (cas sujet) / Deu (cas régime) alakkal 
jelöli, míg a pogány istenekre vonatkozóan – többes számban – 
szokatlan alakot használ: dio (cas sujet) / dios (cas régime). Az aláb-
bi részletben (a 78v folium francia szövegének átírása) mindkét 
kifejezés (elein, dio) előfordul:

„… a]partienent a la verté e qui a la fauseté. Aperes chose nos est sire rois 
que tro[is lignies] d’omes sunt en cest munde. Li un sunt cil qui sunt aclin 
a ceaus que nos apeluns d i o s  e li [jueu e li crest]ien. E cil qui [serven]t 
pluseurs d i o s  [sunt] en trois ligni[es : caldeu] e e l e i n  e egip[tien qu]i 
furent premi[er ense]gneur a totes [les popl]es qui se tienent [au]s d i o s 
e qui les ao[rent. Do]n conisuns li quel [sunt] a la verté e [li quel a la] 
fauseté. Car [li caldeu] qui unc ne vi[rent deu] furent deçut [par form]es
del ciel e se [mirent] a servir les cri[atures] ançois que le cri[ator. E] fi-
rent beles yma[ges] e mirent nuns e [de ciel] e de terre e de mer [e de sol]
eil e de lune e des [autr]es signes e lor fi[rent t]emples e les aoroi[ent e 
le]s nomoient d i o s  [e g]uardent chie[rem]ent que li larrun [n’]enblent 
e n’unt sens [con]oistre que cil qui voit soit plus haus [qu]an qu’il voit
e que li cri[ator]s est plus grans que ce qui est fait. E puis que cil d i o  ne 
poent aus mimes sauver coment puent […].” 

A görög szövegben egységesen a θεός szóból képzett alakok sze-
repelnek, ‘Isten’ és ‘pogány istenek’ jelentésben egyaránt. A fran-
cia fordítás szempontjából figyelemre méltó jelenség egyfelől, 

(…) Deinde itaque ueniamus ad Ellines, ut inspiciamus quid ergo sciunt deum. (…) Er-
rore maximo errauerunt itaque Egiptii Chaldeique et Ellines, tales constituentes deos 
et agalmata eorum facientes, deificantes ydola surda atque insensata.” (Hystoria 
Barlae et Iosaphat, cap. XXVII.); „… humilis interpres latinorum ac ellinicorum…” 
(utóbbit idézi: F. Dolbeau: Le rôle des interprètes dans les traductions hagi-
ographiques d’Italie du sud. In: Traduction et traducteurs au Moyen Âge. 
Textes réunis par G. Contamine. Éditions du CNRS 1989, 146).
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hogy a fordító ugyanazon szó vonatkozásában különböző szótö-
vet használ egyes és többes számban, másfelől maga a dio alak 
sem szokványos. Az ófrancia nyelvben a latin Deus szóból szár-
mazó Deo / Deus (842) majd Deu / Dieu (XI–XII. sz.) alakok fordul-
nak elő.20 A fent említett legkorábbi francia irodalmi nyelvemlék,
a Szent Eulália énekének kéziratában azonban Isten neve rövi-
dítéssel szerepel (dõ). Ezt a legtöbb kiadó Deo alakban oldja fel21 
(vannak, akik a dom22 olvasatot javasolják). Felmerülhet bennünk
a kérdés, vajon az ófrancia fordítás ezt az archaikus alakváltozat 
őrizte-e meg. Az ivironi kézirat francia szövegében az i és e be-
tűk felcserélhetők (pl.: cristien / crestien). Hasonló alakot találunk 
még a provanszál dialektusban (Diu), amely akár a dio szó egyik 
írott változata is lehetne (a kéziratban az o és u betűk is felcse-
rélhetők egymással [pl.: sun/son, sunt/sont]). A Dios alakot Zeus 
nevének genitivusában is (Διός) megtaláljuk. Utóbbi köztudottan 
ugyanarra az indoeurópai gyökre (°dei- ’fénylik’) vezethető vissza, 
amelyből többek között a latin Deus és divus (‘isteni’ / ‘istenség’) 
szavak is származnak. Elképzelhető, hogy a görög Διός alak min-
tájára alkotta meg a fordító a pogány istenekre vonatkozó szo-
katlan kifejezést? Végül pedig egy utolsó felvetés: vajon a dio alak 
nem itáliai hatást tükröz-e, éppen annak a népnyelvi latinnak
a hatását, amelyet a korabeli Itáliában beszéltek? A latin Deus szó 
az olasz nyelvben Dio alakban él tovább. Valójában e harmadik fel-
vetés nem mond ellent az első kettőnek sem: a legkorábbi ófran-

20 Dictionnaire historique de la langue française. i. m. [12. j.] t. 1: ‘Dieu’.
21 Elnonensia. Monuments des langues romane et tudesque dans le IXe siècle. 

Publ. par H. de Fallersleben, trad. par J. F. Willems. Gand 1837, 6; L. Bieder-
mann-Pasques: Approche du système graphique de la Séquence de sainte Eulalie 
(deuxième moitié du IXe siècle). In: Presencia y renovación de la lingüística 
francesa. Ediciones Universidad de Salamanca 2001, 37; R. Berger – A. Brasseur: 
Les Séquences de Sainte Eulalie. Genève 2004, 63. 

22 M.-P. Dion: La Cantilène de sainte Eulalie. Actes du colloque de Valenciennes. 
Lille – Valenciennes 1990, 16–17. 
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cia szövegek nyelvezete sok elemében hasonlít az olasz nyelvre, 
amelynek oka, hogy a kialakulóban lévő francia nyelv ekkor még 
kevéssé távolodott el a vulgáris latintól. Az újlatin nyelvek között 
kétségkívül az olasz őrizte meg a legtöbb hasonlóságot az „anya-
nyelvvel” (a provanszál dialektust pedig a területi közelség miatt 
is sok rokon vonás kötötte Itáliához). A hapax legomenon összefüg-
gésében fontos tény, hogy a kézirat voltaképpen maga is egyfajta 
hapax, mégpedig hapax poiumenon. Ez az egyetlen bizánci kézirat 
ugyanis, amely a lapszéleken teljes fordítást hagyományoz, egy-
szersmind az egyetlen fennmaradt dokumentum, amely – ebből a 
viszonylag korai időszakból – görög-francia irodalmi fordítói te-
vékenységről tanúskodik.

A tárgyalt nyelvi jelenségek alapján úgy gondolom, hogy az 
ivironi kódex francia fordítója a frank „anyaországtól” távol eső, 
kulturálisan és nyelvileg sokszínű közösséghez tartozott. Ennek 
hatását mutathatjuk ki a fordítás szokatlan nyelvi jelenségeiben. 
Elképzelhető, hogy a konstantinápolyi latin kolóniák egyikében 
tevékenykedett fordítóként.23 A birodalom fővárosában éltek pi-
saiak, velenceiek, genovaiak, amalfiták, és bizonnyal normannok 
is. De akár a dél-itáliai/szicíliai normann közösség tagja is lehe-
tett (ezeken a területeken ugyanis a lakosság körében a normann 
hódításokat követően a háromnyelvűség – a latin és francia mel-
lett a görög nyelv ismerete – sem lehetett elszigetelt jelenség).24 
A kultúrák és nyelvek keveredését nem csupán a Barlám és Jozafát 
regényes szentélet alakulásában érhetjük tetten (Buddha törté-
netének szanszkrit változata arab, majd grúz közvetítéssel jutott 

23 K. N. Ciggaar: Western Travellers to Constantinople. The West & Byzantium 
962–1204. Leiden – New York – Köln 1996, 251, 261; P. Schreiner: L’importance 
culturelle des colonies occidentales en territoire byzantin. In: A. Ducellier –
M. Balard (éds.) : Coloniser au Moyen Âge. Paris 1995, 288–297. 

24 P. Schreiner: Die Begegnung von Orient und Okzident in der Schrift. In:
E. Juhász (Hrsg.): Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und 
West. Budapest 2013, 21.
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el Bizáncba, ahol a keresztény köntösbe öltöztetett történetet 
görögre, majd latinra fordították, végül a latin nyelvű, immár ke-
resztény legenda hódította meg Európát), hanem a regényt tar-
talmazó kéziratban is. Mindemellett azonban fontos kiemelnünk, 
hogy az ivironi ófrancia fordítás egyedülállóan értékes nyelvem-
lék, amely nem csupán a francia nyelv létrejöttével és történe-
tével kapcsolatban tartalmazhat új adatokat, hanem a középkori 
geo-lingvisztikai ismereteinket is tovább árnyalhatja.


