
Küküllei János és a Névtelen Minorita 
krónikája. Latinból fordította: Geréb László. 
A fordítást ellenőrizte: Juhász László. A be
vezető tanulmányt írta: Trencsényi-Wald-
apfel Imre. Bp, 1960. Magyar Helikon. 125 1. 
(Monumenta Hungarica, IV.) 

Középkori krónikáink bibliofil, népszerű
sítő célzattal megindított sorozatát újabb 
kötet gazdagította. A könyv tartalmas kísérő 
tanulmányában Trencsényi-Waldapfel Imre 
messzemenően kamatoztatta ugyan korábbi 
Küküllei-tanulmányának (Bp. 1936.) ered
ményeit, de természetesen jóval többet is 
nyújt ennél: amit ott Küküllei forrásáról 
szólva Guillelmus de Nangiaco-ról mondott, 
azt most részletesen és nagy valószínűséggel 
bizonyítja (— más kérdés, hogy a tetszetősen 
kiválasztott párhuzamos helyek bőséges idé
zésére valóban itt kellett-e sort kerítenie 
vagy sem). 

Trencsényi-Waldapfelnek, a középkori 
forrásokra való érőteljes hivatkozása egy
úttal határozott elutasítását is jelenti annak 
a Kardos Tibortól felvetett feltevésnek, amely 
szerint Kükülleit — bizonyos fenntartások
kal — a humanizmushoz kell kapcsolnunk, 
nem a középkorhoz. Okfejtése ebben a kér
désben is egyértelműen világos, s épp úgy 
egyet kell értenünk vele, mint amikor a Név
telen Minorita kilétének megfejtési kísérletét 
mellőzéssel kezeli. Ehhez a hipotézishez Kar
dos komolyan mérlegelendő adatok helyett 
csupán ötleteit szállította, s Trencsényi-
Waldapfel szavával élve „így tanácsosabb 
— egyelőre legalább — nem cserélni fel 
»János minoritáit Lackfi Dénes nevével". 

A fordítás Geréb László (vers- és próza
fordítói gyakorlatából) már régóta ismert 
elvei szerint készült: Kükülleinek és a Név
telen Minoritának, a maguk korában kor
szerűnek mondható középkori latin stílusát 
következetesen, de minden elfogadható ok 
nélkül, archaizáló magyarsággal kapjuk 
vissza. Bármennyire is örülünk krónikáink 
tervszerű lefordításának és valósággal fény
űző kiállításban. való közrebocsájtásának, 
meg kell vallanunk, hogy ilyen fordítói elvek 
mellett Geréb (legalább száz évesnek tűnő) 
munkája már megjelenéskor sem tett volna 
feleslegessé egy mai nyelven tolmácsolt Kü-
küllei-fordítást 

V. Kovács Sándor 

Imre Samu : Szabács Viadala. Bp. 1958. 
Akadémiai K. 332 1. 

Véghely Dezső sem gondolta, amikor 
1871-ben ezt a mintegy 150 soros egyleveles 
töredék-nyelvemléket felfedezte és Thalynak 
közlésre átengedte, hogy e becses kézirat, 

vagy inkább felfedezésének körülményei 
olyan gyanakvásnak és kétkedésnek hintik 
el a magvát, amit közel száz év múlva majd 
egy 300 oldalas kandidátusi értekezésnek 
kell végérvényesen eloszlatni és tisztázni. 
Igaz ugyan, hogy a nyelvemléket egészen 
határozottan eddig senki sem minősítette 
hamisítványnak, sőt a szakemberek több
sége egyenesen pozitívan foglalt állást mel
lette, mégis, különösen Horváth Jánosnak — 
inkább sokat sejtető mint, mondó —, szkep
tikus nyilatkozatai nyomán a bizonytalan
ság, a gyanakvás légköre lengte körül. 

Imre "Samunak nagy akribiával és tudós 
szorgalommal megírt értekezése most meg
próbálta nemcsak a hitelesség mellett bizo
nyító, már eddig is számon tartott argumen
tumok hézagait kitölteni s ezzel a felmerült 
gyanúokokat eloszlatni, de ezen bizonyító 
érveket több oldalról alátámasztani és meg
erősíteni is. Érdemére legyen mondva, siker
rel. Bár vizsgálatának módszerei, főleg sok
oldalú nyelvészeti elemzései tudományos 
eredményeikben túl is lépik a hitelesség 
bizonyításának szükségszerű határait, köny
vének fő érdeme és jelentősége mégis az, 
hogy pontot tett a „kérdőmondat" végére. 
S ha a közbülső kérdőjeleket nem is sikerült 
minden esetben kiiktatnia, legalább zárójelbe 
rakta azokat, s így mondanivalójának egyér
telműen kijelentő jelleget adott: ,,a Szabács 
Viadala nem hamisítvány, hanem XV. szá
zadi nyelvemlékünk, amely nem sokkal a 
Szabács ostroma utáni időben íródott, s 
keletkezése évének elfogadhatjuk K76-ot." 

É recenziónak már korlátozott terjedel
ménél fogva sem lehet feladata a könyv 
nagyrészt nyelvészeti vizsgálatokra épülő 
megállapításait, és eredményeit bírálat tár
gyává tenni; de eltekintünk ettől azért is, 
mert erre hivatottabb szakemberek, neve
zetesen e kandidátusi értekezés nyelvész 
opponensei részletekbemenó'en elvégezték már 
ezt a feladatot, s véleményüket a könyv 
függelékében közzé is tették. Amit a magunk 
részéről ehhez még hozzáfűzhetünk, az inkább 
csak megjegyzés, mint érdemi bírálat akar 
lenni. 

Szemléletbeli tévedése a szerzőnek, amikor 
a nyelvemlék irodalomtörténeti jelentőségét 
kommentáló szakirodalom hatása alatt olyan 
költői értékeket kér számon egy históriás 
verstől, amivel az funkciójából eredően nem 
rendelkezhet. A költemény nemcsak a tar
talom, a mondanivaló művészien egyénített 
képszerű exponálásában különbözik a vers
től, de éppen ezen keresztül a nyelvi megfor
málás sajátosságában is. A maga nemében 
épp úgy lehet jó verset, mint rossz költeményt 
írni s fordítva. A vers nem szükségképpen 
egy alacsonyabb foka vagy kevésbé tökéle
tes formája a költeménynek, hanem csak 
forma, s mint ilyennek lehet sajátos szerepe. 
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is egy nem költői tartalom tolmácsolásában. 
A históriás vers, vagy közlési módja után 
nevezve ének, sem írója szándéka, sem hall
gatóközönsége igénye szerint nem kívánt 
költemény lenni sohasem. Hogy a téma
anyag történeti vonatkozásainak elhomá-
lyosulásával idővel némelyikből mégis az 
lett, az eredeti szándéka ellen történt; de 
ebben a tartalmában és nyelvi öltözékében 
már nem is históriás ének többé, hanem köl
temény, monda versben elbeszélve. Mód
szertelen dolog tehát a Szabács Viadalá-t akár 
a Mária SiraLommal, a László énekkel vagy 
akár Vásárhelyi András énekével még nyelvi 
alapon is összehasonlítani. Funkciójában, 
mint verses tudósítás egy hadi eseményről 
— bár e műfajban korábbi vagy vele egy
korú emlékekkel összehasonlítani nem tud
juk — sikerültebb kísérletnek látszik. Nem 
rímei miatt, amiért legtöbben dicsérték, 
hanem a műfaj követelte tulajdonságai miatt, 
töredék volta ellenére is kitűnik jól tagolt, 
bizonyos kompozícióra .törekvő szerkezete, 
sodró epikája s nem utolsósorban megjele
nítő ereje. 

Hiányoljuk továbbá, hogy Imre Samu 
még polemikusán sem foglal állást abban az 
alapvető kérdésben, vajon a középkori joku-
lator-típusú históriás ének kései hajtásának 
vagy humanísta(?) deák verselménynek 
kell-e most már a Szabács Viadalá-t tekinte
nünk. Pedig havaiaminek, úgy ennek a prob
lémának a végére kellett volna járnia, mert 
nem kismértékben ezen fordul meg a vers 
szűkebb értelemben vett irodalomtörténeti 
jelentősége. Ifj. Horváth Jánosnak idevonat
kozó megfigyelései alapján hajlik ugyan az 
előbbire, de annak vizsgálatait nem építi 
tovább, hanem nyitva hagyja a kérdést a 
mérlegelő ítélet előtt. — A versnek Horváth-
tól is megfigyelt stilisztikai sajátosságai, az 
ti., hogy gyakran él nyelvi sztereotípiákkal, 
nemcsak visszafelé, Anonymus jokulátorai-
nak elbeszélő modorával mutatnak rokon
ságot, de sokkal inkább a XVI. század 
nagyrészt középkori hagyományokra épülő 
verses epikájával is. Egész sereg példát idéz
hetnénk csak Tinóditól is arra, hogy ezek 
a nyelvi klisék mennyire jellemzőek még 
későbbi történeti epikánk stílusára is, s arra, 
hogy éppen a Szabács Viadalá-nak nem egy 
nyelvi fordulata miként él tovább a későbbi 
verselők száján. Amellett bizonyít ez, hogy 
nyelvemlékünk sajátos átmenetet képez a 
középkori jokulator-ének és a XV—XVI. 
századi ún. deákvers között. Több szállal 
tapad még a régihez; strófanélkülisége, sza
bad ritmuselosztása a kötetlen szótagszámú, 
rímtelen, szabadritmusú ősi verseléshez kap
csolják inkább, mint a deák-vershez. Ebből 
az ősi verselésből a latin hatása alatt, a szó
tagszám megállapodásával körülbelül egy 
időben, a rím alakult ki elsőnek (ezt az álla

potot mutatja a Szabács Viadala), majd a 
rím hatása alatt a hangsúly megmerevedése 
folytán létrejöttek a különböző szabályos 
ütemezésű sorok, amelyeknek szép példáit 
szemlélhetjük már a nyelvemlékünkkel egy
korú, jobbára vallásos indítékú deák-énekek
ben is. Az már nem szorul különösebb magya
rázatra, hogy miért a latin verstől szövegé
ben is függő "vallásos verselésben megy végbe 
korábban ez a folyamat s nem a profán tema
tikájú históriás énekben. 

Bßta László 

Markó Árpád: Egy elfelejtett magyar író
katona. (Jakkó László huszárkakitány. 1781—-
1833.) Bp. 1960. Akadémiai K. 55 í. (Érte
kezések a történeti tudományok köréből. 
Üj sorozat, 18. sz.) 

Jakkó Károly jómódú köznemesi család
ból származott, s mint annyi más hasonló 
állású kortársa, a császári hadsereg tiszti
karában töltötte el fiatalsága éveit. Mint 
író hadtudományi munkákat fordított. Nem 
a Barcsai vagy Kisfaludy Sándor típusú író
katona tehát, hanem katonai író, s mint 
ilyen a XIX. sz. eleji tudománytörténet 
alakja inkább, mint a szorosabban vett iro
dalomtörténeté. Az akkori irodalmi és nyelvi 
mozgalmak mély hatását dokumentálja vi
szont, hogy Jákkó Kazinczy és Virág Benedek 
munkásságából merített ösztönzést a nem
zeti nyelvű katonai szakirodalom ápolására. 

Művei közül csak egy jelent meg nyom
tatásban (Az új hadi tudomány lelke. Pest, 
1809.), egy másik kéziratból ismeretes. 
Mindkettő fordítás. Fennmaradt még egy 
1810-ben elmondott beszéde az egyik akkori 
magyar hírlapban. Saját említéséből ismere
tes még Hadi Oktatása, ezredének altisztjei 
számára magyarul és németül. Irodalmi 
szempontból nevezetesebb vállalkozás emlé
két őrzi az Erdélyi Múzeum egyik tudósítása, 
amely szerint Jakkó' katona-dalokat és 
(valószínűleg az övéhez hasonló) beszédeket 
szedett egybe és készült kiadni. 

Markó Árpád érdeme, hogy életre keltetté 
ezt a teljesen elfelejtett katonai írót. Üj ada
tait Jakkó László leveleiből és hivatalos 
irataiból merítette, melyeket a XIX. sz. 
elejei huszárkapitány testvéröccsének késői 
leszármazottai bocsátottak rendelkezésére. 
Az így feltárt adatokból a nemzeti kultúra 
iránt fogékony, rokonszenves katonatiszt 
alakja bontakozik ki előttünk, aki megér
demli, hogy a magyar katonai irodalom tör
ténetében elfoglalja a helyét. Figyelmet 
érdemel újított szavaktól hemzsegő nyelve 
is.. Markó szerint ezen Szekér Joachim hatása 
érződik. A nyelvi és tudománytörténeti kér-
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