
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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désekkel azonban Marko Árpád viszonylag 
keveset, inkább csak utalások formájában 
foglalkozik. Ezek kidolgozása, a szélesebb 
összefüggések kimutatása még a jövő kuta
tások feladata lesz. 

Tamai Andor 

Jókai Mór: írások életemből, önéletrajzi írá
sok. Válogatta, sajtó alá rendezte, az előszót 
írta Hegedűs Géza. Bp. 1960. Szépirodalmi K« 
504 1. (Jókai Mór válogatott művei.) 

Ezek a visszaemlékezések a Nemzeti 
Kiadás köteteiben, a Hátrahagyott Műveiben 
és folyóiratok hasábjain szétszórtan szere
peltek. Az első válogatást és kötetbe fogla
lást közvetlenül Jókai halála után Beöthy 
Zsolt végezte el (Jókai Mór'Önmagáról. Bp. 
1904.). Az alig kilenc íves könyv anyaga elég 
szegény. A fejezetcímek többnyire önkénye
sek. Aránytalanul sok írás foglalkozik a fiatal 
évekkel, 1848—49 eseményeivel és nagyon 
kevés az érett férfikor és az öregkor emlé
keivel. 

Hegedűs Géza válogatása lényegesen 
nagyobb terjedelmével, igényesebb szelek
tálásával, elő- és utószavával, jegyzeteivel 
teljesebb képet ad Jókai önvallomásairól, 
mint az előző kiadás a Jókai Mór Önmagáról. 
A válogatás aránytalansága azonban itt is 
feltűnik. A gyermekkorral és a század köze
pének életével foglalkozó írások itt is a kötet 
súlypontját képezik. Igaz, hogy ezek a kar
colatok a legszínesebbek, leglendületesebbek, 
és ezek gyökereznek legmélyebben a nagy
szerű 1848—49-es irodalmi mozgalom tala
jában, Jókai élete ekkor fonódik össze a leg
nagyobb kortársakéval. Ezek nyújtják azo
kat a legjobb Jókai írásokra emlékeztető 
arcképeket, amelyek a „fiatal Magyarország" 
tagjairól készültek, és itt tűnik ki, hogy a 
Habsburg-barátságig eljutó és Tisza Kál
mánt kiszolgáló Jókai igazi nagy élménye 
a forradalom, és irodalmi vezérének, Petőfi
nek a barátsága volt. Bármily szépen és 
látszólagos harmóniában kapcsolódnak össze 
a Petőfiért rajongó írások a Tisza Kálmánt 
dicsőítőkkel, érezni lehet, hogy az igazi tűz 
és igazi lelkesedés az előzőekben izzik, és ezt^ 
a lelkesedést nem tulajdoníthatjuk csupán 
annak, hogy fiatal fővel élte át őket az író. 

Nem kell az olvasónak az irodalomtörté
nész szemével nézni Jókai Önvallomásait 
ahhoz, hogy az írói élet egy-egy mozzanatá
nál, megnyilatkozásánál örömmel ismerje 
fel valamely novella alapötletét, vagy vala
mely regény motívumát, és így felfedezhesse 
a kapcsolatot az írói élet és a művek között. 
Tarczy Lajos a kitűnő fizikatanár is meg
szólal majd A magyar Faustban. A bakonyi 
botanizálgatás, melyet Gondol Gábor tár-
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saságában végzett a fiatal diák, alapja lehet 
a későbbi nagy növényismeretének, mely 
regényeiben gyakran megszólal. A Kecske
mét alá érkező Jókait és Károly bátyját a 
kocsis nem meri a tanya épületébe követni, 
mert az biztos zsiványtanya. A gyáva Mar-
garit épp oly hidegleléses félelemtől remegő-
nek írja le a Szegény gazdagokban. A kecs
keméti élmények közül a híres ,,bika harc" 
és a „pünkösdi király parádéja" is megele
venedik majd az első nagy regényben, az 
Egy magyar nábobban, és Jókai emlékezései 
a szabadságharc eseményeiről arról is meg
győznek, hogy A kőszívű ember fiai húsz év 
távlatából is az eleven élmények emlékével 
formálták a regénynek számtalan jelenetét, 
mozzanatát. így ez a kötet joggal tekint
hető olyan kiadványnak, mely Jókait, az 
embert és Jókai életművét még közelebb 
hozzák egymáshoz az olvasóközönség előtt. 

• Hegedűs Géza elő- és utószava hasznosan 
egészíti ki az önéletrajzi írások mondani
valóját. Különösen fontosak azok a részek, 
amelyek Jókainak az önvallomásokban is 
megtalálható politikai irányváltoztatásait 
magyarázzák, és ahol lehet, indokolják. 
Az utószó végén közölt bibliográfia filológiai 
adatai a Jókai-kutatás számára is hasznosak 
lehetnek, főleg azért, mert a kötet fejezet
címei nem minden esetben azonosak azzal 
a címmel, amelyet Jókai adott az illető rész
nek. Itt helyesen tüntetik fel zárójelben, 
hogy a „szerkesztő által adott" címről van 
szó. Egy helyen azonban következetlen a 
szerkesztés. Az első iskola című fejezetnél 
nem tűnik ki, hogy az is a szerkesztő által 
adott cím, noha Jókai ennek a résznek A jó 
öreg asszony címet adta. (Életemből, I. 253 1. 
NK-: 96 k.) 

A jegyzetek minden lényegeset meg
magyaráznak, kár, hogy néhol — így egyes 
német szövegek esetében — a jegyzetbe 
már hibás szöveg került, ami bizonyos mér
tékig zavarja a használhatóságot. A hajdani 
hangos Budapest című fejezetben szereplő 
német kifejezések egy-két esetben már az 
értelmetlenségig eltorzultak a jegyzetben. 

Téglás Tivadar 

Hatvány Lajos: Gyulai Pál estéje. Bp. 1960. 
Gondolat K. 126 1. 

E könyvecske Gyulai Pál halálának 1959-
ben tartott ötvenedik évfordulójára jelent 
meg. Hatvány Lajosnak négy. darab, még 
Gyulai életében közzé tett cikkét: a Qyulai 
Pál tanítása, A kritikus, Az elbeszélő és Áz em
ber címűeket tartalmazza, illetve ezeknek 
majdhogynem újabb gyűjteményeként fog
ható fel, ugyanis a második és a negyedik 


