
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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