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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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nyos képéhez; jelvényük a turul és ha 
nyelvüket akarja jellemezni az í ró: 
nyelvemléktárízű régiséget kapunk. 
Nem újdonság az ilyesmi : van benne 
valami a jókaias romantikus hagyo-
mányból, úgyszintén a székely monda-
fantáziából. Ez a két elem frissül fel 
az új exotizmus raffináltabb eszközei-
nek segítségével. Meg kell jegyeznünk, 
hogy a legtöbb hasonló tárgyú regény 
érzékies lomhasága és effeminált lírája 
helyett e könyvben férfias tűz lobog. 
Van ugyan bőven a túlzott ornamenti-
kából (éneklő gyémántok, aranylila-
ténypászták és aranybarna füttyök, 
fűzmadarak és b borvitorlák, csillag-
sugáron szálló Lami Kundala stb. stb.): 
de ezek a barbár tarkaságú hasonlatok 
nem hosszadalmas «festések», hanem 
rakétaszerűek. Az expresszionizmussal 
kacérkodó stílnek valami dobpergés-
szerű, dinamikus hatása van : a távirat-
szerű fojtott és szakadozott párbeszé-
dek drámai élénksége, a rövid monda-
tok szakadatlan sora, a «mint»-nélküli 
kategorikus, állítmánytalan hasonlatok 
és metaforák, jelzőből és főnévből álló 
csonka mondatok halmozása, az állít-
mány mondatélrevetése : bizonyos bal-
ladás pátoszt idéz elő. Rohanó st lus : 
fut, mint a tűz a meggyujtott kanócon. 
Szinte imponál ez a kifulladásnélküli 
vágtatás s ha egyenként kevésbbé vol-
nának is rokonszenvesek e túldekoratív 
stílus képei : így egymásraszorítva a 
szűk mondatok záporában, bizonyos 
tömeghatásra számíthatnak. Kár, hogy 
gyakran zavarja meg az egységes hatást 
modern szavai alkalmazása : szom-
nambulizmus, pantomim, akt, orna-
mentika, naivság, exotikus, rádió, elek-
tromos kondenzátor stb. Ilyenkor 
érezzük az író intellektuális fölényét 
a történettel szemben s vége az 
őseposzi naivságnak. Kizökkent az 
illuzióból a szakkönyvszerű geológi-
zálás is, fölöslegesek a patetikus mora-
lizáló betétek, a befejező kijelentés 
(«Atlantisz sorsára jutsz Európa ») 
apokaliptikus nagyképűségével együtt. 
Szívesen vettük volna, ha látjuk az 
aranvkapus város életét : ehelyett egy 
képekben gazdag általános leírást ka-
punk, afféle madártávlati revűt. 

Igazi rakétakönyv. 
Szentkúthy Miklós. 

Kisbán Miklós : Reggeltől — estig. 
Regény. A chiemseei fürdő sétányán 
mindennap végigsétál két szép, karcsú, 
őszhajú öregasszony. Mindenki tiszte-
lettel tér ki útjokból s köszönti őket. 

«A Mester özvegye, a Mester sógor-
nője» — suttogják mögöttük. Ez az a 
két asszony, kik a Mestert meleg szere-
tettel vették körül és hittek benne, 
mikor még senki sem hitt, szolgálták 
az üldöztetés napjaiban, ápolták bor-
zalmas betegségében és halála után ki-
küzdötték zenéjének: az új zenének 
világdiadalát. Példái ők, — így mondta 
mindenki, ki történetüket ösmerte, — 
a testvéri szeretetnek, az egymás iránti 
végnélküli hűségnek, az alázatos, ra-
jongó szolgálásnak.» Mária és Magdolna 
ikertestvérek voltak, egy gazdag ban-
kár leányai. Mária Walter mesternek 
felesége lett s itt éltek tóparti villá-
jukban. Magdolna Ralph Stahlberg 
tengerésztiszthez ment férjhez, ki Zep-
pelin munkatársa volt. Két fiók szüle-
tett, kik ma már felnőtt férfiak s a 
tengeren túl vállaltak állást. Apjuk 
halála után Walteren elmebaj tört ki. 
Nagy operáját: a Tengert, halála nap-
ján játszották először, Drezdában viha-
ros sikerrel. Ralph lezuhant a léghajó-
ról s meghalt. A két nő azóta csak a 
Mester emlékének s művészi elismer-
tetésének élt. A háború anyagilag 
tönkretette őket, de a Mesternek azóta 
világhírűvé vált művei szépen jöve-
delmeznek ; ebből élnek s együtt inté-
zik a művek kiadásával és előadásával 
járó üzleti ügyeket. «És nemcsak a 
Mester szavának fénye övezte őket 
körül, de a testvéri összetartozás em-
beri glóriája is.» 

Ez a bevezetés. A szerző megvonja 
a mese néhány körvonalát s csak 
ezután kezdi a regényt, mely feltárja 
a két testvér látszólag tiszta és nemes 
élete csendes tragédiáit, melyekről raj-
tuk kívül senki sem tud, s feltárja, 
hogy derűs nyugalmuk tulaj donképen 
folytonos háborgás, a multak emlékei-
vel való szakadatlan küszködés. 

Waltert mind a ketten szerették, 
Magdolna jobban, egész lelkéből, de 
a művészt érzéki szerelme Máriához 
vonzotta. Házasságuk azonban nem 
volt boldog. Máriában férje lobogó 
érzékisége ellenszenvet keltett s ők 
lassan elidegenedtek egymástól. A Mes-
ter valódi munkatársa Magdolna ma-
radt, aki kottáit másolta s zenéjét 
igazán megértette. Magdolna Ralphot, 
a hatalmas izomzatú, de naiv és egy-
szerű lelkű sportembert lenézte, de 
mikor észrevette, hogy Mária bele-
szeret, elvétette magát vele, hogy Wal-
ter családi életét szenny ne érje. Ön-
feláldozása azonban hiábavaló volt, 
Ralphot és Máriát szenvedélyük mégis 
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