
72 

mérni; míg a bormérés a kilenckor 
konduló harang szaváig meg volt 
engedve. Azontúl minden illetékte-
lenül utcán járó embert az őrjárat a 
városházára vitt. T. V. 

A reformáció és a magyarság. A 
humanizmus aránylag kisebbkörű s 
szemre — legalább nálunk — ke-
vés nyomot hagyó hullámánál mé-
lyebb hatást tett a reformáció lelki 
forradalma, mely látszólag csupán 
egyházi téren jelentett változást, lé-
nyegében azonban az állami és tár-
sadalmi élet másféle vonatkozásai-
ban is erősen éreztette befolyását. 
A gondolat- és lelkiismereti szabad-
ság jogát hirdető, sőt követelő taní-
tás a néplélekhez férkőzés eszközei-
nek fölismerésével hamarosan elter-
jedt s nemzeti sorsunknak alakító 
tényezője lett. Szerepe milyensé-
gére nézve a tárgyilagos történet-
írás már régen megállapodott s a 
köztudatot sem hagyta tájékozat-
lanul. Hogy az ismert tényeket 
most új csoportosításban is nép-
szerűsítik, az bizonyára összefügg 
napjaink világnézeti küzdelmeivel, 
s természetes következménye egye-
bütt tapasztalható hasonló törek-
véseknek. 

A Bethlen-könyvtár füzetei közre-
bocsátásának is ez az időszerű je-
lenség az indítéka. E kiadványok, 
mint a hozzájuk csatolt tájékoztató-
ból kitűnik, egyenesen abból a cél-
ból készültek, hogy a nemzeti mű-
velődés előmozdítása mellett bizony-
ságot tegyenek a kálvinista szellem 
erőforrásairól. 

E cél szolgálatában Rugonfalvi 
Kiss István Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem alakját eleveníti föl; azét 
a kálvinista uralkodóét, akinek élet-
története politikai és művelődési té-
ren egyaránt szép példája marad a 
felelősségérzettől áthatott tettrekész 
hazafiságnak. S. Szabó József (A 
Perényiek a magyar reformáció 
szolgálatában) egy nagymultú csa-
ládnak a művelődés érdekében való 
buzgólkodását állítja követésre mél-
tónak e tekintetben közömbös ko-
runk elé; míg Harsányi István (A 
reformáció hatása a közművelődés-
re) összefoglaló képet nyujt az egész 
szellemi mozgalom sokirányú jelen-
tőségéről. 

Mind a három mű nemes szándék-
ból fakadó lelkesedéssel, megfelelő 
tárgyismerettel és íráskészséggel 

törekszik az indítékul szolgáló cél 
megvalósítására. A szerzők vállal-
kozása sok tapintatot kívánt, mert 
állandóan számolniok kellett a leg-
kényesebb dolgok egyikével: a fele-
kezeti érzékenységgel. A két első fü-
zet már tárgyánál fogva könnyeb-
ben megbirkózhatott e feladattal, a 
harmadik mű adatainak hangsúlyo-
zásában azonban néhol a megenged-
hetőnél nagyobb nyomaték érvénye-
sül. A. B. 

Verseskönyvek. Falu Tamás tíz 
éven belül negyedik költeményes fü-
zetét adja ki most, A lélek mindenütt 
kihajt címmel. Közben két erősen 
lírai színezetű regénye is megjelent, 
melyek egyike pályadíjat nyert. 
Munkáinak felsorolása legújabb 
könyve borítékán arról tanús-
kodik, hogy művei kapósak voltak: 
egytől-egyig elfogytak. Kelendő-
ségének egyik oka nyilván egyéni-
ségének szeretetreméltósága. Hangja 
nem a szenvedélyes fájdalom jaj-
kiáltása, inkább csak enyhe bánat 
sóhajtása. Aktivitás nincs benne 
semmi, a helyzet, amelyben olvasói 
előtt megjelenik, mindig az ölbetett-
kezű merengésé. S ez a merengés 
sem merül el a lelkiélet mélyebb re-
gióiba, legtöbbször csak a felszínen 
lebeg. S ehhez mérten a formának 
is könnyű lebegését szereti, s néha 
el is találja a kedves könnyedség 
hangját, de épp annyiszor — súly-
talanná is válik. Erősebb lelki fel-
indulást sohasem ébreszt, s talán 
kedveltségének ez is egyik ténye-
zője. A versolvasók kiválasztott ki-
sebbsége aligha vallja Falut a ma-
gáénak, de ez a kisebbség valóban 
elenyészően maroknyi a nagy átlag-
hoz képest, mely versben legszíve-
sebben az egészen személytelen s fel-
hőként átfutó mélabút fogadja, ki-
vált ha röpke dalformában kínál-
ják. Ezért hatódnak meg semmit-
mondó szalondalocskákon olyanok ís, 
akik a költészet valódi megnyilatko-
zásai iránt gyógyíthatatlanul bot-
fülűek. 

Falu régibb verse se könyvei a há-
borús években jelentek meg. De a 
keserves megpróbáltatások nem vol-
tak alkalmasak arra, hogy a Falu 
gyakorlata szerint való „témákat" 
szolgáltassanak, s ha néha mégis 
hangot akart adni a kor meggyötört 
lelkének, múlhatatlanul beleesett a 
háborús kabaré-költészet unos-untig 
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ismert hangnemébe, abba a műfajba, 
melyet Tóth Árpád nem éppen hí-
zelgő, de velejében találó szóval 
„vérből szűrt limonádédnak keresz-
telt el. Még legújabb kötetébe is belé-
került egy efféle háborús ötlet-verse, 
a Kenyerek Miatyánkja. Eddig — 
így fordítja meg benne a tételt Falu 
„eredetiséget" kergető fantáziája — 
az emberek mindennapi kenyerükért 
imádkoztak. De most az ember van 
pusztulóban. Nosza hát, hadd imád-
kozzanak most az egyszer a kenye-
rek a fogyasztókért! S nyomban meg 
is rajzolja a képet, amint „A kenye-
rek a polcon Halkan keresztet vet-
nek (!)" és „Ima száll mindenünnet: 
Add meg a mi mindennapi embe-
rünket!" Az efféle poént megzené-
sítve talán pillanatnyilag „beüt", de 
az érettebb versolvasót inkább el-
riasztja, semmint valódi lelki él-
ménnyel gazdagítja. 

Versírói természetéből folyik az is, 
hogy Falu költészete legelső jelent-
kezése óta úgyszólván semmi válto-
zást sem mutat; az Óperencia c. be-
mutatkozása ugyanazokat a vonáso-
kat tárja fel, amelyek a most közre-
bocsátott gyüjteménynek is leg-
szembeötlőbb jegyei. Akkor is a tíz-
tizenkét soros dalformát kedvelte, s 
ma is az ilyen heinei hangot próbál-
gatja, legfeljebb kissé kevesebb fris-
seséggel s ennélfogva több modo-
rossággal. Lényegében éppenséggel 
nem is heinei: sokszor inkább csak 
a megmaradt „Phlegmá"-t láttatja, 
mint az elszállt „Spiritus" nyomát, 
ami pedig Heinében legtöbbször 
mégis csak megérezhető. ,,Keztyűs 
ember"-nek mondja magát a kötet 
megnyitó versében: 

Gondolatomon keztyfit hordok 
És fehér keztyűt hord kezem, 
Nem érzem meg a boldogságot, 
Amikor kezet fog velem. 

S ez a keztyűsség végig jellemző 
a könyv valamennyi versére. Hogy 
érezzük meg ezen keresztül a költő 
lírai hőfokát? A halott erdőnek ké-
szít pompás temetést egyik versé-
ben, s ekként fejezi be: 

Hívjatok el minden papot, 
Hogy mindegyik levél fölött 
Külön egy pap álljon, 
És mindegyik levél fölött 
Egy pap prédikáljon. 

Meglepő groteszkséget talán lel-
hetni az ilyenekben, de megkapó át-
érzettséget aligha. Kedvesének ezzel 

kedveskedik: „Ha jő is az alkony, 
A napot majd tartom Az ernyőd fe-
lett." Ez kigondolt költészet, nem az 
érzésé. Pedig Falu érezhetően meleg, 
ellágyulásokra hajló lélek, aki talán 
csak szemérmességből menekül efféle 
kifestett palánkok mögé. De mi 
haszna, ha végül csak a tarka fes-
tést látjuk, nem éppen nagy gyö-
nyörűségünkre? Sokszor a csattanó-
kergetéssel rontja el egyik-másik 
szépen induló lírai mondanivalóját. 
Finom sorai vannak „az éj gyász-
kendőjéről", mely „Ráborul minden 
szenvedőre, Mint halottra a szem-
fedője". De itt is gorombán kizök-
kent a hangulatból ezzel a módfelett 
mesterkélt záróakkorddal: 

Egyik sarkára rásóhajtom 
Á bánatom. A monogrammom. 

A baj ott van, hogy Falu éppen 
ezekben a csináltságokban sejti a 
legeredetibb „trouvaille"-okat, me-
lyekért legott kész feláldozni kom-
pozició inak művészi egységét és zárt-
ságát. 

Taine a költészetnek azt a nemét, 
melynek Falu immár negyedik kö-
tetében mutatkozik könnyűtollú mű-
velőjéül, szellemi cukrászatnak ne-
vezte; s a nagyközönség szívesen is 
jár cukrászdába. De a túlságosan 
édesre kikészített mélabú előbb-utóbb 
émelygést okoz. És elrontott gyo-
morral a cukrászkészítmények cirá-
dás díszítményeit sem igen tudjuk 
többé méltányolni. 

Különben Falu költői egyéniségé-
nek jellemzése végett nem is kell 
Taine-hoz folyamodnunk. Ének c. 
verse végén igen közel jár a mi be-
nyomásunkhoz, midőn úgy beszél 
magáról. 

Mint aki lombfűrésszel 
Tévedt a rengetegbe. 

A lombfűrész-munkának is lehet-
nek kedvelői, hanem az az egy bizo-
nyos, hogy a legbámulatosabb lomb-
fűrész-remek sem igen képes valami 
sokat és nagyot közölni velünk a — 
rengetegről. 

Falu Tamás verseiből — az újak-
ból is, a régiekből is — finomlelkű, 
érzékeny ember szól hozzánk, aki ro-
konszenves meggyőződéssel írja köl-
teményei élére, hogy A lélek minde-
nütt kihajt. Kifejezőmódjának köl-
tői magvatlanságán és modorossá-
gig menő mesterkedésein múlik, 
hogy legtöbbször éppen a lélek sik-
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kad el a kigondolt formákban, s 
könyveit forgatva ezért gondolunk 
nem egyszer Vörösmarty szavaira: 
„A versek nem rosszak, legalább nem 
mind; de hiányzik bennök ama leg-
bensőbb valóság (szentsége, mely a 
költeményt a koholmánytól meg-
különbözteti." 

• 

Ölvedi László igen fiatal ember, 
abból a nemzedékből való, mely a 
háborúvesztés s a történelmi Ma-
gyarország megcsonkulása idején 
serdült fel. Első költői jelentkezé-
sei már az irredentizmus keserűsé-
gének és dacának szavát hallatták, 
s azokban az években a végek pana-
szára figyelmes fülek hamarosan 
meg is hallották tüzes beszédét. A 
Dévénytől Mármarosszigetig húzódó 
országperem nem nagyszámú ma-
gyar versírói között határozott re-
ménységet ébresztett tehetsége iránt. 

Első termését 1922-ben egy Valakit 
várunk című füzetben gyüjtötte 
egybe. A könyv harmincegynéhány 
verse mind friss, lendületes Tem-
peramentumra, igaz érzésre s — fia-
talos egyenetlenségei ellenére — 
nem egyszer kifejezésben is erőre és 
eredetiségre vallott. Kész, benső 
hangulatában és formai megoldásá-
ban teljes költemény még nem igen 
akadt közte, de viszont olyan is 
alig, melyben legalább sorok vagy 
fordulatok valódi tehetség megmoz-
dulását ne gyaníttatták volna. 

Néhány hónappal ezelőtt A bá-
nyász éneke címmel második verses-
könyvét bocsátotta közzé. Ez a 
gyüjtemény a berlini Ludwig Vog-
genreiter Verlag magyar osztályá-
nak kiadványaként jelent meg, s 
majd félszáz újabb verset foglal ma-
gában. Költői termésének e nagy 
szaporasága szintén fiatalos vonás, 
de egészben véve nem a legszerencsé-
sebben nyilvánítja lírai kibontako-
zását: többet nyujt a forrongásból, 
mint a megtisztult eredményből. 
Őszintén megvallom, hogy ez a má-
sodik kötet csak igen kis részben éri 
el azt a színvonalat, amelyet Ölvedi 
első könyvének jobb darabjai ígér-
tek. Mintha — pusztán a gyüjte-
mény tetemesebbé növelése végett — 
olyan ifjonti versek is belekerültek 
volna, amelyeket a gondosabb meg-
rostálás az első füzetből kirekesz-
tett. Formailag alig fejlődött vala-
mit, sőt néha egyenest visszaesést 
mutat. „Mások pórázán sohse jár-

tam" — vallja fiatalos önérzettel 
költőnk, de mondanivalójának for-
mába öntése tekintetében — úgy 
érezzük — önérzetének kára nélkül 
magára vehetné a magyar költői 
kifejezés mestereinek pórázát, hogy 
hamarabb — önmagára találjon, s 
a maga egyéniségének színeiben je-
lenhessen meg. A verselést annak 
idején meglehetősen szabadon ke-
zelt jambusokban kezdte meg, s 
most — a vers erősebb belső kötése 
híján — sokszor esészen pongyolá-
nak és tehetetlennek érzik. Hiába 
című versében, melyben Reményik 
konfesszióira emlékeztetően saját 
művészete mellett tesz hitvallást, 
éppen Reményik nagy kifejezésbeli 
erejét nem találjuk, ami az efféle 
vallomásnak súlyt és tekintélyt ad-
hat. Ilyen sorokat olvasunk benne. 

Ostoromat kötöm csomóra 
S úgy szétverek köztük, de úgy ám, 
Derekabbul sohasem tudnám. 

Ily gyámoltalanság nem szárnyai-
tatja a gondolatot, inkább Prokrus-
tes-ágyba szorítja. Dóezy Lajos 
Faust-fordításában akadnak özöné-
vel efféle „nyesedék"-ek, de őt leg-
alább az eredeti szöveg megszabott 
formába erőltetésének nehézségei 
mentik. 

Rímeiben is kevés az önkéntelen-
ség, vagy annak művészi látszata, 
szóval a valóban költői rímhangu-
lat. A könyvének címet adó bekö-
szöntőversben legett ilyen rím 
párok rikítanak: 

. . . bedőlt a bánya; 
Pusztulhatunk, a fene bánja. 

Kopogok a koporsódeszkán: 
A feleletet várom eztán. 

Ez a gyenge rímelés különösen 
olyan verseiben szembeszökő, me-
lyekben (például a Magamhoz című-
ben) komplikált formákat kísérel 
meg; az ilyen alaki megoldások egy-
másba öltözött sokríműségét egye-
lőre még nem bírja meg formakész-
sége. 

Képeinek tisztasága is csak ritkán 
zavartalan. Vagy merőben plaszti-
kátlan, mint ebben: 

. . . bennem élt 
Az álomkirály szunnyadó fia — 

vagy képzavarba téved, mint pél-
dául e szobrász-hasonlatban: 

Amit véstem . . . 
. . . b ú s agyag. 

A kő vésését s az agyag gyúrását, 
nem lehet így együvé láttatni; pe-
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dig a költői asszociáció hatásának 
— habár a legsejtetőbb vonatkozta-
tás útján is — alapföltétele a lát-
hatás. Még régies-magyaros stílű, 
pályázati dicséretet nyert Sebestyén 
diákjában is akad ilyen bajosan 
realizálható kép: 

Mosolygó kedvemnek hej, roskadt a lába. 

Ugyanebben a versben lelhetni 
példát az erőszakos rímfogásra is: 

— Forgatni a kardot, kopját törni, vívni,— 
,,Vitéz lesz azokból, mint az apjuk, ím ni.'' 

S mint a rím kedvéért, akként néha 
pusztán a sorhosszúság okáért is 
kitoldó, henye, vagy époen gyengítő 
jelzőket alkalmaz: „Ijesztő csend 
kél, néma, nesztelen." — „A barsi 
bérc néma, hallgatag." 

Nem egy sorát egészen zavarossá 
cifrázza: „Csélcsap esti szél zümjét 
esengem." 

Ilyenkor mintha nem csupán a ki-
fejezés nehézkességén múlnék a 
verssor plasztikátlansága: a gondo-
lat maga is híján van a művészi 
tisztaságnak; mint ahogy Ölvedi 
maga mondja egy helyen: „Gondo-
latom sokszor oly suta." 

Szándékosan bíbelődtem ily hosz-
szan költőnk technikai fogyatkozá-
saival. A művészet mesterségbeli 
része if jú poétáknál nem közömbös 
kérdés; gyermeknél sem közömbös, 
hogy helyes artikulálással kapat-
ják-e beszédre. Az újabb magyar 
költőkből Ölvedi szemmelláthatóan 
sokat forgatja Reményiket is, Adyt 
is; egyénisége amazéval több vonás-
ban rokon, emezétől merőben ide-
gen; de költői magvasság dolgában 
egyaránt tanulhat az erősen gondo-
lati színezetű Reményiktől s a merő 
szimbólumban élő Adytól. A Dal 
egy virághoz (Előveszlek, hervadt 
kis virág. Beszélgessünk... stb.) 
nyilván Ady Beszélgetés egy szekfű-
vel című versétől függ, de emennek 
erős benső hangulatát meg sem kö-
zelíti. Itt is szerencsétlenül túlzó 
képpel bontja meg az egységet: 

Te (t. i. kis virág) hullottál balog utamra, 
Meteor vagy, tán örök napom ? 

A túlzás jellegzetesen fiatalos vo-
nás. Ölvedi is kilábalhat belőle. De 
ehhez komoly tanulásra és önfegyel-
mezésre van szüksége. Új kötetében 
is akad elég biztató jel arra, hogy 
elébb-utóbb kibontakozik, s ha majd 
talán a mostaninál ösztövérebb 

könyvvel, de bensőleg is, formailag 
is megérleltebb versekkel jelentke-
zik ismét, nem kell immár mentsé-
géül idézni azt a sorát, melyet ebben 
a kötetében olyan rokonszenves lel-
kességgel dalol: 

Húsz év tüzét lobogja vérem. 

Bédey Tivadar. 

Pintér Jenő Magyar Irodalom-
története. Pintér Jenő, alig pár év 
alatt, kétszer is foglalkoztatta a tu-
dományos sajtót. Első ízben A ma-
gyar irodalom történetének kézi-
könyve, majd bővített és átdolgozott 
iskolai irodalomtörténete megjele-
nésekor. Az előbbi nagyszabású, 
tiszteletet parancsoló tudományos 
mű. Ha csak annyi érdeme volna is, 
hogy nélkülözhetetlen forrásmunka, 
megbízható, lelkiismeretes kalauz, 
máris fejezetet érdemel a magyar 
irodalomtörténetírás történetében. 

Másik könyvével egy régi hibán 
akart segíteni, mely — a gyakor-
latban — a legjobb tankönyv elle-
nére ott kísértett, Elméleti és ol-
vasmányi rész nem volt eléggé át-
hidalva, másrészt az írók készen 
kapott, sokszor pompás és aránylag 
kimerítő jellemzése, a tartalmak 
hosszú ismertetése szinte alkalmat 
adott az átlagdiáknak, hogy meg-
állapításokat magoljon s magán-
olvasmányait felületesen végezze. 
Szomorú képet nyernénk, ha meg-
közelítő statisztikánk volna róla, 
hogy érettségiig hány magánolvas-
mányt dolgoznak fel a tanulók. Pin-
tér itt akart használni, munkára, 
olvasásra, önállóságra akarta szorí-
tani a diákot. Ezért fontosabb nála 
a szemelvényi rész, egy sereg nagy 
tudással és körültekintéssel össze-
állított útbaigazítás, s az elméleti 
részben ezért olyan szűkszavú ő. 
Csupán körvonalakat ád, hogy a 
részleteket maga a diák rajzolja 
meg, kiszabott s kétszeresen meg-
követelt magánolvasmányai alap-
ján. Helyes vezetéssel kiváló sikere 
lehet Pintér módszerének. 

Új könyvét a művelt közönségnek 
szánta. A zsebkiadás szövege telje-
sen azonos az előbb említett iskolai 
irodalomtörténet szövegével. Leg-
feljebb egy-két mondat maradt el, 
itt-ott a sorrend más, és nincsenek 
benne szemelvények. Pedig ha van 
külön az ifjúságnak és külön a kö-
zönségnek való könyv, úgy azoknak 
nyelvben, modorban, koncepcióban 
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