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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 . . . ) 
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igazolja, hogy a leoninus néha komoly versformának is jó. A debre-
czeni rímelésnek jó paródiája a Teleki Sámuelről szóló, Tóth Béla is 
idézte kortesvers. •—• Kisfajludy Sándor rímeléséről szó sem esik. Pedig 
utóbb majd KazinczytóL majd épen Kisfaludy Sándortól méri a fejlő
dést Arany Jánosig. Merész állítás, hogy Batsányi Kazinczy híve (112.1.),. 
hogy Kazinczy Kisfaludy Károlynak mestere ( n o . L), Megemlíti, de 
nem magyarázza meg Kölcsey nagy fejlődését a rímelésben pályakezdé
sétől a Zrínyi második éneke-ig, 1838-ig (117. 1.), pedig Bajzáék »fejlet
tebb technikájának« (119. 1.) hatása nyilvánvaló. Hogy Petőfi egész 
poézise pongyola rímelésű (126. 1.), az túlzás. Ferenczi Zoltán is azt 
tartja, hogy Petőfinek vannak a magyar rímelésben figyelemre nagyon 
méltó kezdései, újításai. Radónak ezzel és ilyen szempontból kellett 
volna foglalkoznia. — Nem igaz, hogy Kéky »Tompa Kandalló-dalát 
tartja.legrégibbnek.« Ellenkezőleg, azt írja, hogy »Kerékgyártónak [ez] 
az adata nem igazolható«. (Tompa művei, I. 382.1.). Sőt a Kéky közölte 
Posta-dal sem az első. (V. ö. IK. 28 :225 . Ií) 

A történeti fejlődésbe szőtt elméleti adatokra is van egy-két meg
jegyzésünk. A rímek elhelyeződésére azon kívül,a mit Radó mond (244.1.) 
ha t az értelmi összefüggés is. Ritmusba vagy rímekbe át-átcsapó beszéd 
nemcsak Tóth Ede (258.1.), hanem Benedek Elek és Pékár Gyula prózá
jának is egyik szépsége. A rímről és vele az alliteráczióról esik szó, kül
földi írókról és magyarázatokról, és sehol sem olvasom Wagner Richárd
nak és Wolzogen Wagner-magyarázatainak hírét. 

Ennyit a könyv tartalmáról. Apró szépséghibákra mutat tam rá . 
Bajnak több is, nagyobb is, hogy a könyv stílusa pongyola és magyar
talan. Kivált a németesség hemzseg benne, (kizárólag, a bírni ige rossz 
használata, lefektet: e hátrányokkal szemben számos előny is áll. 195. 1.) 
Nagyon bántó stílusának pongyolasága (lazább Heine 50,1. Szász Károly 
rímelő művészete ez első gyűjteménye megjelente óta. ijg. 1.), megrímeltnek 
mondani (226.1.) Szórendje is nem egyszer mesterkélt s szereti a mellék
mondatokat az értelmetlenségig halmozni. 

Es ne csak szabatosan magyarul írjunk, hanem világosan és jó ma
gyarán is. Ne írjuk, hogy Gyöngyösi állandósította verselésünkben a rím 
kéttagúságát (66. 1.), a rímelésnek az a neme, melyet rag-rímnek szokás 
nevezni, meg van bélyegezve (113.1.), és miért nem véljük helyesnek az asz' 
szonáncz elnevezést oly értelemben használni (138. 1.). El lehet ezt mind 
szépen, egyszerűen és magyarán is mondani. 

Sajtóhibák is akadnak: Révay (98. 1.), Bercsényi Nagy László 
(92. 1.), sőt Czuczor Ferencz (262. 1.), Nánási (92. 1.) keresztneve János. 
A mutató nagyon h^nyos . G Á L 0 S R E Z gő> 

Anaiole France : Az irodalmi élet. (A »La vie Iittéraire«-ből), Fordította 
Benedek Marczel. Budapest, Révai, 1920. 8-r. 242 1. 

Anatole France irodalmi csevegései művészi, szellemes és legtöbb
ször mélyreható dolgok. Csak eleve számolni kell azzal a körülménynyel, 
hogy nem komoly irodalomtörténeti dolgozatokról van szó, aesthetikai 


