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emlékszem) holott, mikor egy-két évtizeddel ezelőtt felfedeztem : magam 
ajándékoztam a múzeumi könyvtárnak. —- Es eszembe jut, de szintén 
nem lelem: sokkal régebben a Szózatnak egy latin fordítását lát tam 
volt valahol, alkalmasint Szepesi Imrének, a híres kegyesrendi gramma
tikusnak fordításában ; vajon hol rejtőzhetik, mely gyűjteményben ? 
Félek, hogy valóban nincs is meg a Múzeum könyvtárában. Vajha 
be küldenék —- gyarapítani az anyagot Gulyás jelentős munkájának 
majdan remélhető második kötete számára. 

KERESZTY ISTVÁN. 

Kőmives Nándor Kolos: Nyéki Vörös Mátyás élete és munkái. Csorna, 
1918. 8-r, 88. 1. 

Ez a gonddal és utánjárással megírt munka két részből áll. Az első
ben a XVI. század végén s a XVII . első felében szerepelt r. kath. egyházi 
költőnek életét rajzolja meg, a mely bizony még most is hézagos, bár 
a szerző több új adattal iparkodott kiegészíteni a hézagokat. A munka 
második része a költő munkáival foglalkozik öt szakaszban. Az elsőben 
azt tárgyalja, hogy valóban Balassa-versek-e azok a zsoltárfordítások, 
melyeket Erdélyi P. Balassáéinak tart, vagy pedig Nyékiéi ? Szerzőnk 
szerint Nyékiéi, mert ő azt a XVII . századi kéziratos bejegyzést, a mely 
a Eimay-féle Epicodium debreczeni csonka példányában olvasható s 
a mely Nyékit, a győri kanonokot mondja az LI . zsolt. átdolgozójának, 
hitelesnek fogadja el s ez alapon mind a hét zsoltár szerzőjének Nyékit 
tartja. De nem tartja lehetetlennek, hogy az LI. zs.-t Rimay fordította 
s a költői hatás kedvéért adja Balassa ajkára, ill. tollára, vagy az is meg
lehet, hogy Balassától való i—2 strófa és Rimay folytatta. Í3n Rimaynak 
az LI. zs. átdolgozása fölé írt tájékoztatását fogadom el hitelesnek s az 
LI. zs. átdolgozójának B.-t tartom. A kéziratos bejegyzés tévedés, félre
értés eredménye. Hogy a többi hat zsoltárt B. vagy Nyéki írta-e, az 
Kőmives érvelése után is vitás marad. Szerintem Nyéki nem tudott 
ilyen szép zsoltárokat írni, sokkal inkább Balassa a szerző. A kálvinista 
Béza zsoltárparaphrasisait nem a r. kath. Nyéki, hanem a prot. Balassa 
forgatta ! 

A második szakaszban Nyéki dialógusát tárgyalja, a rá vonatkozó 
irodalom gondos felhasználásával. Hét kiadását sorolja fel. Nem ismeri 
azt, a mely a Tintinnabulumm&l együtt jelent meg. A 3-ik szakaszban 
ez utóbbi művével foglalkozik. Ennek kiadásairól szóló jegyzéke igen 
hiányos. Csupán 8 kiadását említi, holott, tudomásom szerint, 18-nál 
is több volt. A 4. szakasz Nyéki kisebb költeményeivel foglalkozik. 
A legsikerültebb versének (Mit használ kérlek a világ) tárgyalásánál 
egybeveti a Cantus Cath.-bzrx meglevő latin ének ugyanottani magyar 
fordításával s épen annak a versszaknak (7.) szövegét nem idézi, a mely 
szinte egész terjedelmében egyezik a Nyéki versének megfelelő (4.) vers
szakával. 

Nyéki kéziratos, maga számára írt imádságos könyvével foglal
kozik az 5. szakasz. Végül az összefoglalásban meg iparkodik állapítani 
a szerző Ny. helyét a magyar irodalomban. És bár már előbb {69. 1.) 
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megállapítja, hogy Ny. új gondolatokat nem ad, s hogy versei a meg
felelő szentírási helyek ügyes összeszerkesztései s költői értékük alig 
van s i t t is hangsúlyozza, hogy »gondolatokban szegény, nagyon sok
szor ismétel«: mégis úgy ítél, hogy Nyéki, a mit mond, úgy mondja, 
*mint Pázmányt nem számítva, kívüle senki«. (85. 1.) Verstechnikájáról 
meg azt mondja, hogy »oly fejlett, hogy méltán nevezhetjük Gyöngyösi 
István úttörőjének«. Ezzel az értékeléssel szerzőnk túlbecsüli Nyékit. 
A gondolatokban szegény, eredetiség nélküli, de azért ügyesen verselő, 
a maga korában s később is kedvelt költőnk helyét már érdeme szerint 
megállapította az irodalomtörténet. Semmi okunk sincs rá, hogy a helyes
nek, igazságosnak bizonyult értékelést megváltoztassuk. Az eddiginél 
előkelőbb hely, a melyet Kőmives szeretne neki biztosítani, nem 
i l l e t i m e g - HARSÁNYI ISTVÁN. 

Radó Antal: A magyar rím- Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, 
Franklin-Társulat, 1921. 8-r. 264 1. Ára 100 korona. 

Jeles műfordítónkat kitűnő verselő készsége és évtizedes gyakor
lata buzdította ennek a munkájának a megírására. A könyv czíme csalfa : 
többet sejtet, mint a mennyit rejteget. Mondanivalói során kivált 
a magyar rím elméletét vártuk, de sok példával is támogatott tanácsai 
nem takarják el könyvének ezt a rését. Arra azonban ez a könyve is jó, 
a mire a Fordítás művészete ; ismeretterjesztésre és használatra, sőt a 
gyakorlat megjavítására. Elvei hölyesek, mert jó forrásból, most is Arany 
János tanításából erednek, azt egészíti k i és fejleszti rímtechnikánk 
újabb eredményeivel. 

Radó könyvének nem egyetlen hiánya, hogy a rím elméletével mód
szeresen nem foglalkozik. Jócskán akadnak más hiányai, sőt tévedései 
i s . — A kurucz költészetet, mivel Riedl és Tolnai egyik-másik vers
nek, kivált a balladáknak eredetiségét kétségbevonták, vagy megczá-
folták, —> kényelmesen elkerüli. (69.1.) Pedig Thaly gyűjtésében a nem 
nagy kritikai apparatus fölhasználásával még bőséges megbízható anyag 
maradt volna rendelkezésére. Könnyen félreérthető állítása, hogy Amadé 
»a nyugateurópai verselés legszámottevőbb meghonosítója«. (71. 1.) Ez 
csa,k strófáinak szerkezetéről igaz, de ritmusairól nem ; valaiminthogy 
nehéz a Faludi Tündérkert-jéneik idézett soraiban is (72. 1.) trochaeus-
strófára ösmerni : 

Egy virágos kertnek mentem 
a harmattal megújult. 

A nyugati verselés átplántálása — és talán azért nem volna helye
sebb német formának (75. 1.) nevezni, mert a magyar mértékes ritmust 
nagy szakadék választja el a némettől — Rádayn kívül Földinek is nagy 
érdeme. Nem Ráday a kezdeményezője és Földinek a »kétszeres verse
lés« elméleti megvitatásával nagyobb volt a hatása. (RMK. 25 : 41. 1.) 
A leoninus versek tréfás használatára jó példa lett volna Jókai ösmert 
versikéje a Magyar nábob-ba.n. A tréfa csattanójának találkozása a rímek
kel fokozza a komikus hatást. Petőfi verse meg (Játszik öreg földünk . . . ) 


