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A Napkelet Lexikona. Kiadja a Ma-
gyar Irodalmi Társaság. Budapest, 
1927. Többszörösen hallottuk már az 
utóbbi években, hogy a lexikonok 
korát érjük. Az ismeretek lexikális 
összefoglalásának szükségérzete rende-
sen akkor jelentkezik, ha a szellemi 
életben egy korszak lezáródik vagy 
pedig egy új korszak kezdődik. Ilyen 
átmeneti időt teremtett a világháború, 
mely épen a magyarságot egészen új 
elhelyezkedésre, régi értékek átértéke-
lésére és ú j értékek befogadására kész-
teti. A Magyar Irodalmi Társaság — 
mely fennállása óta bebizonyította, 
hogy kiváló érzékkel rendelkezik a ma-
gyar intelligencia szellemi szükségletei 
iránt, — nagyszerű, kétkötetes kézi-
lexikonának kiadásával elsőrendű szol-
gálatot te t t a magyar . értelmiségnek. 
Mint az előszó mondja : «E kis lexikon 
célja, hogy a nemzeti érzésű magyar 
intelligencia számára a modern élet 
eszméinek és a tudományok új ered-
ményeinek útvesztőjében kalauzul szol-
gáljon». Egyszerű átlapozás meggyőz 
arról, hogy nyugodtan rábízhatjuk ma-
gunkat erre a kalauzra. Összeállításá-
ban résztvettek a magyar szellemi élet 
legelőkelőbb vezetői, ami a lexikonok 
történetében szinte páratlanul áll. 
A két kötetre szorítkozó harmincezer 
címszó persze nem engedi meg az egyes 
tételek hosszabb tárgyalását, de a meg-
szövegezés tömörsége, célszerű rövidí-
tések bevezetése még a legszűkebb 
szavú tájékoztatást is sokatmondóvá 
teszik. Tudományos megalapozottság-
gal egybegyüjtve találjuk itt a magyar-
ság minden értékét: tudományban, 
művészetben, irodalomban, a technikai 
és közgazdasági élet minden ágában s 
amellett európai tárlatot nyerünk. Belső 
tartalomban, térkép- és művészeti mel-
lékletek számában és minőségében ver-
senyezik bármely hasonló német vagy 
angol vállalkozással. Legnagyobbrészt 
a modern élet számára készült. (Az idő-
szerű változásokkal egészen megjele-
néséig lépést t a r t ! ) Az utóbbi évtizedek 
eseményei oly korszakos változásokat 
idéztek elő és oly gyorsan követték egy-
mást, hogy mi, kortársak alig tudunk 

róluk számot adni magunknak. Ezért 
e lexikon, ha egyszer kezünkbe vesszük, 
nélkülözhetetlenné válik számunkra. 
— Ismertetésére még visszatérünk. r. l. 

Forrás. (Antológia. Szerkesztette: 
Bányai Kornél. Kiadja a Párisi Magyar 
Akadémia az esztergomi Balassa Bálint 
Irodalmi és Művészeti Társaság támo-
gatásával.) Kilenc lirikust mutat be ez 
a figyelemreméltó gyüjtemény. Egy 
nemzedék tagjai mind : a világháború 
vége táján fellépett nemzedékéi. Har-
mincadik életévük körül járnak s leg-
többjük már önálló kötettel is jelent-
kezett, egyikük-másikuk számottevő 
méltánylást is talált. Művészi anyaguk 
lényegesen eltérő, formakeresésben még-
inkább szétágazó utakon járnak, de a 
világgal szemben megnyilvánuló állás-
foglalásukban, sőt a hangjukban — 
majdnem azt mondhatnám : hangos-
ságukban — is van valami közös vonás. 
Mindnyájukban feltetszenek a század-
elej i líra eredményei, ezeket tehetsége-
sebbjeik többször már ki is növik s a 
maguk lábán indulnak a maguk külön 
helye és magaslata felé, de még a ke-
vésbbé önmagukra találtak is legalább 
szemmelláthatóan tágítani igyekeznek 
ezeken az eredményeken : ha erejüket 
nem mindig látjuk is, erőfeszítésüket 
lehetetlen észre nem venni. Pátoszuk 
néha túlkiáltja a tartalmat, de ritkán 
van minden tartalom híján. A kilenc 
költő mindegyike átlag tíz verssel van 
itt képviselve, s a könyv közel száz 
darabjának legalább háromnegyedré-
szét helyes érzék szemelte ki elég ma-
gas mérték alapján. Ez nagy szó, mert 
az antológiáknak főhibája épen a kirívó 
egyenetlenség szokott lenni, mind a 
bennök felsorakoztatott szerzők, mind 
pedig az ezektől bemutatott egyes da-
rabok között. 

Bányai Kornél érzelmi és gondolati 
komolyságával, fantáziájának és nyel-
vének erős lendületével tűnik ki. De 
épen e lendületében van valami egy-
hangúság is : néha a fárasztó sokat-
markol ás benyomását teszi. Líráját 
mindenáron túl akarja terjeszteni 
egyéni hangulatainak korlátain, állan-
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dóan tárt karokkal fordul a Kozmosz 
felé. Kedvenc szava a «lázadás», de 
lázadásában néha még inkább költői 
programm dörömböl, semmint egyéni-
leg átélt költői élmény sugalló ereje. 
Rendszerint épen akkor gyengíti versei 
hatását, amikor erőnek erejével fokozni 
szeretné. Legszebb alkotásai azok, me-
lyekben valami konkrét képhez ta-
pasztja képzelmét. Ilyen a Kenyér-
ország; ebben meleg magyar szív dobog 
s egészséges magyar színek égnek min-
den szólamos magyarkodás nélkül. Fe-
lesleges modorossága az írásjelektől, 
különösen a vesszőtől való irtózás: 
hosszú sorai így plasztikátlanul egybe-
folynak s az értelmi tagolással ma-
gunknak kell bajlódnunk. Az ilyesmi 
megokolatlan szenvelgés Stefan Geor-
génál is, méginkább az a merőben más 
egyéniségű Bányainál. 

Boros Ferenc a kilencek társaságá-
nak legidősebb tagja. Hangban is leg-
közelebb jár a megelőző nemzedékhez. 
Félreismerhetetlen Ady-nyomok van-
nak rajta, mégpedig leginkább a Bau-
delaire-rel kapcsolatos Ady-helyek nyo-
mai. A Falusi Mária-képre meg épen 
Ady egyik legsajátabb valóságélményre 
támaszkodó versének utánérzése. Bo-
rosban elég gyakran találni egy-egy 
szép fordulatot, friss képet, de nincs 
határozott egyénisége : sokféle hatás 
eklektikusa ő, minő a Nyugat-utódok 
közt oly sok akad. 

Erdélyi József a háború utáni magyar 
líra egyik legjelentékenyebb alakja. Ki-
magaslik ebből a kötetből is : darab-
jainak megválogatása is kitünő. Ő az 
egyetlen az egész társaságban, aki füg-
getlen a húszéves irodalmi hagyomány-
tól. Nyolcvanéves hagyományba kap-
csolódik, de azt gyökeresen megújítja 
a maga erős egyéniségének jegyeivel. 
Naiv, de ez nála nem korlátozottságot 
jelent, hanem bátorságot. Gyengéd, 
odaadó érzése van a lelkiek s nyilt, 
szabad tekintete a realitások iránt. 
Szemlélet és lelki ráfelelés állandó, éber 
kölcsönhatásából születnek meg látszó-
lagos igénytelenségük mögött valódi 
mélységeket s néha igen bonyolult 
lelki tartalmat feltáró versei. A Magá-
nyos csillag a maga nemében tökéletes 
költemény ; egyetlen szavát sem le-
hetne helyéről elmozdítani, a művészet 
megkapó, nagy természetessége fuvall 
belőle felénk. 

Féja Géza még keresi a maga hangját 
s lépten-nyomon megüti az — Adyét. 
Az ország-ról mondja : «Régi-elhívott 
nevét hallom, temetett szép tornyait 

Napkelet 

érzem, magas, szédült csúcsain járok : 
poros, hervadó, honi réten». Ez elkésett 
Ady-visszhang. A «szépen, nem bocsáj-
tón haltak», a «magányosan vigyázók», 
a «csorduló öreg gyökerek», a «régi hírű, 
rügyes sűrű» Ady terméséből hullott 
magvak. De Féja lelke nem Ady-lélek, 
hogy kedvelt szavát használjam : egé-
szen más «talaj», nem is bírja hát ter-
mésre indítani ezeket a magvakat. 

Fodor József legjellemzőbb vonása a 
zsufoltság s hangjának állandó fortisz-
szimója. Néha olyan elvontan torlódó, 
mint akár Komjáthy Jenő («óriás öle-
lésbe hív a nap». . . «rohanok, száz 
fénytől csillagosam», máskor reális 
szemléletével kap meg (A paradicso-
mok és a kert); de mindig hangos és 
mindig dacos, szinte állandóan valami 
költői rohamállásban látjuk. De azt 
is érezni, hogy valódi vérbőség feszíti 
sokszor pattanásig. Nem fér el a saját 
verseiben. Talán csak a jövőben jut 
el majd a művészi koncentrációhoz, 
talán el sem jut, ha féktelenségére féket 
nem bir vetni. Fodor feltünésekor ko-
moly igéret volt, az ma is, de annál 
több ma sem. 

Sárközi György e tekintetben épen 
ellentéte Fodornak: merő biztosság, 
benső formaérzék és külső elegancia. 
Szava halk, de meghitt finomságokat 
meleg bizalmassággal közlő (Virágok 
beszélgetése.) Lírai kötetéből valóban 
jellemző darabok kerültek ide s a kö-
tete óta írt versei is jól egészítik ki 
rokonszenves arcvonásait. Ez utóbbiak-
ban van valami novellisztikus vonás, 
valami «helyzetkép»-szerű, de azért 
bennük is a lírai mag a fontos. Értelmi 
s érzésvilága egyaránt emelkedett. Bo-
rongó, de minden percben felszárnyalni 
törő lélek. Sárközi az új lírának leg-
optimistább bánatosa. 

Simon Andor életkorára nézve a tár-
saság Benjáminja. Rövid versek, sőt 
rövid sorok költője. Eszménye az egy-
szerűség, de néha még kissé verejté-
kezve egyszerű. Apró, bukolikus ké-
pekbe állítja be magát s úgy futtában 
mond valamit: néha nem sokat érőt. 
Sokszor megfog egy-egy friss képpel: 
«Én itt a világ tüzének csak röpdöső 
hamuja vagyok». De akárhányszor csak 
kettős vagy épen hármas felkiáltójelei 
kiáltanak, s nem az elébük helyezett 
vallomások. Az ilyenekre mondják: 
nesze semmi, fogd meg jól ! (Hogy én 
is felkiáltójeles kritikát mondjak.) — 
Szabó Lőrincnek van mindnyájuk 
közt a leghosszabb írói multja. Nyug-
talan lélek, örökös kereső. Szigorú, 
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hibátlan formák neveltje, ki utóbb 
formai lázadóvá lett, majd társadalmi 
lázadóvá is, verseivel egyként meg 
akarta ragadni korának lelkét s külső, 
zaklatott ritmusát, valóságos lírai tüdő-
gyakorlatokat végzett, hogy ezzel az 
ütemmel versenyt futhasson. E kötet-
ben is van olyan hatvanötsoros verse, 
mely elejétől végig egyetlen mondat. 
Majd mindig érdekes, de majd mindig 
erőszakolt is : a programm s a belátás 
legyűri benne a közvetlenséget. Annál 
megkapóbb, mikor lírai erős lendülete 
olykor-olykor mégis áttöri a gátat. Az 
Avelengo nemcsak az ő művészetének 
gyöngye: egyik dísze egész újabb 
líránknak is. Nemkülönben nemes alko-
tás fojtott pátoszával a Negyedóra Isten 
és a hivatal közt. 

Varga Zsiga tíz verse nem egyéb 
fölösleges függeléknél a kötet végén : 
éretlen, ügyefogyottságukban néha a 
komikum határán járó próbálkozások. 
Ady-foszlányok, «turáni» legénykedé-
sek, döcögő ritmusok, süket rímek és 
helyesírási hibák egyvelege váltakozik 
bennük. Csak egyetlen példát. «Ko-
lomp, duda, tehenek, Autók, kordék, 
szekerek, Kondák, libák s tejesek, 
Kedvesek.» Mivel különb ez a régi 
képmutogató gyermekversnél: «Itt az 
óra, I t t a gólya, Itt az óra Mutatója». . . 
stb.? Az antológia többi nyolc részt-
vevőjében legalább is líránk érdekes 
újabb útjai látszanak, Vargában csak 
tévelygések és céltalanságok. i 

A kötetnek ezt a végét szívesen el-
engednők, de el az elejét is Ajtay 
Miklós Új nép dala című bevezetését. 
Iskolapéldája a nagyképű, felfujt, «mo-
dern» esztétizálásnak. Egyik mondata 
így hangzik : «Bizonnyal azért van ez 
így, mivel az Isten a komplikációkat 
szereti». Nos, ha ez igaz. Ajtay Isten-
nek felettébb tetsző módon cselekszik. 
Csak úgy ontja a felesleges kompliká-
ciót. Egyszerű és sokszor leírt gondola-
tokat ilyenformán próbál újjá és méllyé 
varázsolni: «Mostani idilijeink szava 
pedig ha madárcsicsergés is, de e csalo-
gányok torkára autotülköt alkalmaz-
tak az idők s békességünk ezért olyan 
mélyhangú és dübörgő». 

Bizony «dübörgő békesség» kell ah-
hoz is, hogy átrágjuk magunkat e hosz-
szú bevezetésen, melyben «a bacillusok 
kalaplengetve köszöntik a vérsejteket» 
s mely szerint «az igazság egyszerűen 
ez : a magyarok egyrésze minden idők-
ben repült, másik része minden idők-
ben dünnyögve, közönnyel vagy mér-
gesen kételkedett a repülésben. Dehát 

talán már mégis megalkotja e nép amaz 
országot, melynek első alaptörvénye 
leszen, repülni polgári kötelesség». 

Nem a legszerencsésebb hasonlatot 
alkalmazza magára a versgyüjteményre 
sem, melynek kikiáltójává csapott fel : 
«egy antológia — úgymond — szükség-
szerűleg emberi kivonat gyártás s vaj-
jon egyetlen húsleveskockába beletö-
möríthetjük-e mind a távoli gulyákat?» 
A kötet jobbára tehetséges költői való-
ban nem szolgáltak rá erre a mezőgaz-
dasági párhuzamra. 

Szerencsétlen írásmű ez, s az sem 
segít rajta, hogy Párizsból van kel-
tezve. Csak arra jó, hogy egyik-másik 
gyanútlan olvasónak már a küszöbön 
elvegye a kedvét a belépéstől. 

A könyv kiadója a Forrás-ból újabb, 
második kötetet is igér, mely az új 
magyar prózát lesz hivatva bemutatni. 
Ahhoz talán ne irasson előszót, legalább 
Ajtayval semmi esetre. Rédey Tivadar. 

Lázár István : Aranykapuk városa. 
Bennünk, magyarokban, mindig meg-
volt a hajlam a keletieskedésre. Szíve-
sen képzeltük magunkat az ázsiai fan-
tázia birtokosainak, sőt Trianon után 
renesszánsza van a Turán felé tekintő 
illúzióknak. Vannak, akik, tekintettel 
a nyugat Ázsia-fürtjére, azáltal akar-
ják a külföld figyelmét ránk irányítani, 
hogy népünk keleti jellegét hangsú-
lyozzák. És jönnek a turán-tibet-kínai-
hún magyar kombinációk . . .(Kozma : 
Turán; Harsányi Kálmán cikke a 
Magyar Szemle I. sz.-ban.) 

Lázár István előttünk fekvő könyve 
az exotikus regények ősmondai vál-
fajához tartozik. Kr. e. 11.500-ban 
játszódik: a leigázott és később el-
süllyedt Atlantiszról szól. Abbárin ki-
rály meghódította Atlantiszt és zsar-
nokilag elnyomja. Fiait rabszolgáknak 
viszi az aranybányákba. Köztük van 
Sátán is, aki királyi sarj. Myrina király-
lány szerelmes lesz belé. Hiába jön 
Hinád király: Myrina szíve a rab-
szolgáé. Myrina leszúrja a bányaőrt 
Sátán védelmében : forradalom tör ki. 
A vezér Sátán. A lázadást leverik, 
Sátánt halálra télik. Myrina vele megy 
a halálba. Egy őrült asszony kinyitja 
azt a titkos gátat, amely a tengert 
elzárja a tűzhányótól: Atlantisz el-
pusztul. A történetbe belevegyül némi 
bibliai reminiszcencia, lélekvándorláson 
alapuló bölcselkedés, Meyrink-féle va-
rázslás és bizonyos ősmagyar-mese-
elemek : Hinád «madja»-király ; népe 
hasonlít az ázsiai magyar hagyomá-
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