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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-


