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ferences missziókat Schrotty Pál mél-
tat ja egész ú j adatokkal. Rendkívül 
értékesek Takács Ince tanulmányai a 
ferencesek szentföldi érdemeiről, külö-
nösen pedig a rend hierarchiájáról és 
szentjeiről. A ferences hitszellemről 
Bölcskey Ödön, Szent Kláráról Molnár 
Arkangyal, a harmadrendről pedig 
Unghváry Antal írnak meleg elmélye-
déssel. Külön ki kell még emelnünk 
a Függelék térképsorozatát, mely a fe-
rences rend elterjedésének földrajzi 
világképét szemlélteti. 

A jubileumi kötet a ferences rend 
történelmi és lelki arculatának voná-
sait minden tiszteletre és elismerésre 
méltóan ábrázolja elénk. Az bizonyára 
nem a kiadók áldozatos buzgóságán 
mult, hogy még egy-két kívánatos 
tanulmány nem tehette teljesebbé az 
itt adott szellemi képet. A ferences 
szellem így is méltóan ragyog azok-
nak az érdemeknek a fényében, me-
lyeket a tudomány és szeretet igaz-
sága — ezúttal a hála ihletétől eltel-
ten — állapított meg róla. —i. —n. 

Rissányi József újabb versei. (Örök 
úton.) E. Gyökössy Endrének ajánlot t 
könyv belső elrendezése igen meg-
könnyíti a bíráló dolgát. A kötetbe 
gyüjtött ötvenöt költemény ha t cso-
portra van osztva, melyek fölött az 
egyes ciklusok főindítékára célzó fel-
írás már előre sejteti azt a hangnemet, 
melynek továbbfejlesztései és változa-
tai az egymás u t án következő darabok, 
Ime : a Mi hárman c. ciklusban a sze-

relmi s a családi érzés szárnyán kezd 
emelkedni a költő becsvágya, míg a 
Babitsnak dedikált Örök ú ton felírású 
csoport versei az életproblémákkal 
viaskodó lélek visszhangjai. «Az el-
talált dal» Gáspár Jenőnek szánt ciklu-
sában csüggeteg önelemzés keresi a for-
mákbaöntés t i tkai t , olykor hatásos, bár 
a szokásosnál keményebb plaszticitás-
sal alakítva a témát . (A dal.) A Bodor 
Aladárnak «küldött» Vergődő magyar-
ságom címen egybefoglalt versek poli-
tikai és szociális sebeinket t á r j ák fel 
bús hegedűszóban. A Harsányinak, 
Herczegnek, Móricznak, Surányinak és 
másoknak dedikált darabok egyike-
másika Jókai (Noemi vár) és Katona 
(Eredj Tiborc) reminiscenciákkal ékes, 
jó fémjelzéseül a szerző ihletforrásának. 
A hátralévő két csoport fel í rásai : Váz-
l a t o k és Ünnepi fáklyák. Az utóbbi 
Sajó Sándornak van a jánlva s egy 
Jókaihoz, meg Széchenyihez irt alkalmi 
verses megemlékezést foglal magában. 

Az előbbi csoport csendéletszerű han-
gulatképeivel a Horizont művészeinek 
kedveskedik a szerző, i t t se mulaszt-
ván el az irodalmi s közéleti nevezetes-
ségeknek (pl. Tormay C.-nek, Porzsolt 
K.-nak stb.) való ajánlást . 

Új kötete bizonysága szerint Ris-
sányi a kor nyugtalanságára költőileg 
reagáló lélek. Mélyebb gyökerű élet-
szemléletének rokonszenves vonása, 
hogy költészete nem merül ki keserű 
szólamok hangoztatásában. Művészi 
ösztöne sorsunkban biztatót is lát , mi-
által néha eszményi magasságba lendül 
és ha a jelek nem csalnak, tehetségének 
ily irányú erősödése még sok gyö-
nyörűséget fog szerezni az olvasóknak. 

B. Gy. 

Pivány Jenő : Magyar-amerikai tör-
ténelmi kapcsolatok a Columbus előtti 
időktől az amerikai polgárháború be-
fejezéséig. Bpest, 1926. 1—55. 1. In-
kább összefoglalása az érdekes tárgy-
gyal összefüggő, még feldolgozásra 
váró feladatoknak, mint ú j eredmé-
nyek előtárása. Egyes részei (pl. Ame-
rika nevének kapcsolatba hozása a mi 
Szent Imre hercegünk nevével; magyar 
résztvevők az első felfedezésekben és 
telepítésekben, ma jd az amerikai sza-
badságharcban és polgárháborúban) 
méltán kelthetik fel a nagyközönség ér-
deklődését és igen alkalmasak arra, 
hogy Amerikában is figyelmet ébresz-
szenek i rántunk. Kár , hogy a szerző, 
e kérdés régi munkása, nem aknázza 
ki mélyebben az ú jonnan szabaddá lett 
levéltárakat, úgy i t t nálunk, mint odaát. 
Előadását higgadt kri t ika és az 
anyag fölötti teljes uralom jellemzi. 
A régebbi közlések és Teleky Károly 
szakgyüjteménye adatainak összefog-
lalásával hasznos vezérfonalat nyú j to t t 
a szerző a következő kutatások szá-
mára. — jn — 

A szabadfalvi pap leánya. Verses re-
gény, még pedig az a Byron-modorú, 
mely Arany János Bolond Is tókja ó ta 
oly kedveltté vál t nálunk a mult szá-
zad második felében. Arany László szép 
műve, A délibábok hőse, meg Gyulai 
töredékül maradt Romhányi ja e t ípus 
legemlékezetesebb és legismertebb kép-
viselői. Az a szeszélyes, hol érzékenyen 
elveszteglő, hol prózai teketóriátlan-
sággal tovasiető, egyes mozzanatokat 
olykor pointe-be kivillantó, máskor 
huzamos associatiókkal kiszélesítő el-
beszélőmodor, mely e műfa j változat 
sa já t ja , úgy látszik, nagyon illik a ma-
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gyar természethez. Illik, — nem annál 
a fölényes könnyedségnél fogva ugyan, 
melyet Byroni mintá ja megkíván, ha-
nem líraisága különleges jellege miat t . 
E modor végső forrása ugyanis vala-
mely érzelmes humor, melynek hangu-
la ta oly uralkodó a költő lelkében, hogy 
egészen elönti tárgyát s mintegy a com-
positiót helyettesíti a maga mindent ön-
magával sodró, folytonos áramlásával. 
Nos, ez az érzelmes humor, mely meg-
hatot tságra és iróniára, könyre és mo-
solyra egyaránt képesít, közeli rokona a 
«sírva vigadó» magyar érzelmességnek. 

Van e modornak, ha őszinte hangu-
lati forrásból táplálkozhat, egy igen 
nagy előnye. Felhatalmaz, sőt felbáto-
rít a magunkhoz való hűségre ; szabad-
jára ereszt érzést és gondolatot s a leg-
hétköznapibb tárgyat is (már pedig 
abból van legtöbb) megtűri, csak köz-
vetlen érzés, szeretet, merengő emlé-
kezés, személyes lírai érdek kösse hozzá 
a maga egyéni tapasztalataiban elmé-
lyedni tudó és szerető költőt. 

Szász Károlyt is megragadta (úgy 
látszik, egy ba rá t j a hasonló verses regé-
nyét olvasva) e modor varázsa s mint-
hogy lelkében már régen zsongott egy 
bús és kedves tör ténet emléke, mely-
nek szereplőihez a szeretet nyilvánvaló, 
felejthetetlen élményei kötik, meg-
ta lá l ta hangját és szépet alkotott . 

Mily lényeges, mily elhatározó fon-
tosságú e műfajban a tör ténetnek — 
nem betűszerinti, de főbb elemeiben 
élményi igazsága : azt a «szabadfalvi 
pap leánya» is bizonyítja. Ez igaz tör-
ténet (ha nem egészen úgy tör tént is, 
amint elő van adva) s a maga egyszerű-
ségével, benső igazságával, liraisága 
közvetlen emberi őszinteségével meg-
hat , érdekel és mindvégig leköt. Jól 
esik a keresett, kimesterkélt irodalmi 
fictiók tömegében egy-egy ily történe-
te t is találnunk, melyet az élet alkotott 
s mely szeretettel es aggódással teljes 
élménye volt egy figyelő embernek. 

A szabadfalvi esperes leánya, Ka-
t inka, lelkében még az első, próbabáli 
ideál emlékéhez ragaszkodva, szülei 
kivánságára, mint afféle szelid, enge-
delmes leány, szerelem nélkül hozzá-
megy egy durva férfihoz ; csakhamar 
visszamenekül tőle a szülői házba ; kis 
leánya születik, majd özvegységre ju tva 
leánya nevelésének él s későn, már-
már az élet őszébe átmenőben, végül 
is újból férjhez megy, ahhoz, aki első 
szerelme volt, aki róla i f júi könnyelmű-
séggel akkor megfeledkezett s akit (mi-
kor első férjével jegyet vál tot t , ma jd 

pedig özvegysége első évében) kétszeri 
önmegtagadással el kellett utasítania 
magától. 

Kat inka kedves képe, nyilvánvalóan 
fénykép nyomán, ot t van a kötet cím-
lapján. Ő a tör ténet főalakja, a költő 
szerető ihletének hőforrása, de az 
olvasónak is legkedvesebb, maradandó 
emléke ebből a költeményből. Regénye 
végén felveti költőnk a kérdést, vajjon 
hogyan fog vele, a szerzővel a birálat 
e lbánni ; mindegy neki, bárhogyan is, 
úgymond — «csak hagyják békén pap-
leányom». Nos, nyugodt lehet. Katin-
ká t senki sem fogja bántani , sőt a 
verses regény minden olvasója meg 
fogja kedvelni az ő «szegény Katáját». 

Méltán. Az egész kis történet Ka-
t inka lelkén szánt keresztül s azért érde-
kes, mert ő vele történik. Rajongó hű-
sége a szerelmi ábránd első tárgyához 
s mégis engedelmes hozzákötése magá-
nak egy nem szeretett férfiúhoz, a 
valóban szeretettnek tétovázás nélküli 
visszautasítása bizonyos erkölcsileg kö-
telező helyzetekben : korántsem sab-
lonos egyéniség látszólagos ellentétei. 
Tragikus összeütközések szakadékai 
szélén halad el, de van lelke, hogy bele 
ne szédüljön, holott az könnyebb volna 
neki, mint a nagy önmegtagadás, mely-
nek terhét néma mártirként vállalja 
magára ; s van benne annyi önzetlen-
ség, annyi felelősségérzet, hogy mást 
sem enged maga miat t alázuhanni. 
S mikor veszélytelenebb t á j a k r a ér, 
sem el nem fásul, sem élni nem siet. 
Nemes tartózkodása, szemérme, ön-
uralma, panasz és szemrehányás nélkül 
elviselt szenvedései késő, de méltó ju-
ta lmat találnak a végül is beköszöntő 
boldogságban. 

R a j t a kívül első férje ellenszenves 
a lakja látszik leginkább a valóság u tán 
mintázottnak; Gerendi azonban, ideálja 
és második férje, mintha vagy egészen, 
vagy jórészt köl töt t alak voína s psy-
chologiailag bár nem hamis, mégsem 
életszerűleg szuggesztiv és következe-
tes. 

Szász Károly könnyen és élénken 
mozog e műfa j formái között. Kitérései, 
emlékező veszteglései érdekesek, ön-
kénytelenek, őszinték, olykor megha-
tók. Versalakul «Romhányi»-ét fogadta 
el s az elég terjedelmes és eléggé válto-
zatos taglalású ahhoz, hogy mintegy 
ritmikai segítője legyen a szántszán-
dékkal körülményeskedő, nagyobb lé-
legzetű mondatokat kedvelő és szeszé-
lyesen fordulatos, előszeretettel pointi-
rozó modornak. Strófazáradékai külö-
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nösen jól sikerültek: tömörek, érzelmes-
séget, humort szerencsésen összefoglalók 
(«Katánknak bú ja i t t örök — S ked-
venc dala : Mi füstölög . . .?»). 

Egyetlen céljául azt tűz te ki, hogy 
rokonszenvet ébresszen «szegény Ka-
tája» iránt. Nem is olyan csekély cél, 
mint szerénységében hinni látszik. Úgy 
tesz, mintha nem is akart volna költe-
ményt írni, csak Kat inkát ismertetni, 
szerettetni. Ezt elérte ; tehát — hogy 
utolsó szerénykedő soraira adjunk vissz-
hangot — igenis, épen azért, «költők 
közt van helye». —i —gy. 

Mécs László : Vigasztalás. Versek. 
Ludwig Voggenreiter Verlag, Berlin. 
Magyar Osztály. 1927. 8° 132 1. — 
Két, hamar szerteröpült verskötet u tán 
— a második három kiadást ért meg két 
év alatt — Mécs László ismét i t t van 
«nótakészen» egy új , gazdag kötettel , 
a Vigasztalóval. 

Vallomással tartozik a világnak — 
írja — mert sokat beszél róla a világ. 
Valóban sokat beszél róla, ezrek ra-
jongják körül, lángot gyúj t a szívek-
ben. Ő maga nem különíthető el versei-
től, kettőjüket együtt öleli körül a ma-
gyar lélek, amely eped Vigasztaló u tán. 
«Új éhségű tömegek rajzanak», ame-
lyek szeretnék «rózsás rádión» hallgatni 
«az öröm üdvözletét». 

S vajjon a «szabadálmú, szabad-
szájú, pártütő, garázda ifjúságú» költő, 
aki ,aranymosónak állott élete folyó-
jába', milyen vigasztalót nyuj t? 

A «felelőtlen ringásnak könnyű csó-
nakon, habon» vége, ,nem küldi már 
laza hegyekkel labdázni' , ,villámok 
magja sincsen benne', inkább szám-
űzött', «megszűrve szívja a világot», 
fájdalmak ijján ellőtt nyíl», «sírás, vi-
gasz, próféta és kamasz» — «tetőtől-tal-
Pig ember», — «igaz». 

És épen igazsága vigasztaló, őszinte-
sége üdítő, embersége igézetes. 

Mécs László valamikép botránykő 
a mi korunkban, ezen «a lapályos ró-
nán». A pap és költő vagy a költő és 
pap problémáját különös élességgel 
veti fel az ő költői pá lyája és termé-
szete. Ha maga nem mondaná, akkor 
is világos lenne, hogy a pap eszmei 
szent megkötöttségét s a modern költő 
sar jadzását : «az ú j korokba indulások 
éneket!» nehéz összeegyeztetni. Életét 
«órak és vekkerek, rubrikák, törvé-
nyek szabályozzák», komoly meg ádáz 
indulat is figyeli lépteit — de ő ,mégis 
botorkalva, félszeg lábbal megy jövő-
nek, holdfénynek' . . 

Egyelőre csakugyan eléggé a hideg 
holdfénynek. A Vigasztaló verseiben 
erősebben szólnak a vigasztalan sötéten 
látás, mint a vigasz hangjai . Ez Mécs 
László — s minden költő — negatív 
prófétai eleme. «Komoran, megszállott-
ként menetel» s csak kérdés előtte is : 
«Hová mégy?» S ez mindjár t a kötet 
élén. Meghökkentő ellentéte a kötet 
címének, de erős kezdő akkordja a meg-
zendülő, küszködő, kavargó, tisztuló 
éneknek. 

,Vigasztalan ez a buborékvilág — 
pedig j a j , — a benne folyó, «játék 
örökbe megy, «de sohse lesz kész» . . . 
Építése «Makacs őrülteknek való idő-
töltés !» «örök csillaghullás van.» «Ször-
nyek barlangja lett a nagyvilág.» 

«A kényszerűség és a szenvedés, 
a soha — változtatni — nem — tudás, 
reménytelen kicsinyes környezet 
ezer arcúvá t e t t e a Rabot.» 
«Most már nem rémít semmi és senki» 
— írj a. Az «örök fehér magvető, Jézus, 
nyomában is «korok konkolyhintői lo-
holnak sötét falkában». A legszomo-
rúbb, hogy «az Isten e l e j t » . . . és «az 
Isten nem keres !» «Minden magzás 
megakadt». . . 

Mindebben épen semmi vigasztaló 
sincs, de mindez Mécsnél költői erővel 
kifejezett egyéni igazság — s ta lán ez a 
subjectiv, lírai vigasztaló benne — s 
ott lüktet mögötte az élmény és vívódó 
gondolat közvetlensége. Nem a papi 
hivatású ember h ibá já t vadásszuk ol-
vasásuk közben, hanem a költőember 
lírai őszintesége, ami szívünkbe hat . 
Igaz, hogy maga Mécs László sem téte-
lezi fel mindenkiről magával szemben 
ezt a nehezen termő kíméletet s ez a 
belső nyugtalansága állandóvá teszi 
lírai arculatának kettősségét, növeli ér-
zékenységét, dacát s nekiszilajuló paj-
zánságát. «A prófétaság szomorúsága» 
című versében nemcsak a már Jeré-
miás prófétától élesen megfogalmazott 
probléma újul fel, hanem Mécs közvet-
len egyéni sorsának nem prófétaságból 
eredő fá jda lma és vergődése is fel-
ja jdul . 

Ezzel az őszinte emberi vergődéssel 
szemben kevés és gyenge Mécs László-
ban a tisztult, megcsendesedett és szi-
lárdult , bízó, hivő lélek hangja. Lehet, 
hogy fél a versben papolás esztétikai 
szörnyűségétől, lehet — s erre sok 
nyom muta t költeményeiben — hogy 
nincs elég erős és tisztult élménye a fel-
szárnyaló vigasztalásra. De tévedés 
lenne nyomban elítélnünk, mert igenis 
felcsillannak benne a «villámok mag-
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