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gyar Franciskusa, Istentől mámoros 
végtelenségek sas-szárnyú galambja, 
aki a mulandó élet milliószépségű 
végtelenségét belekapcsolta az örök-
lét halhatatlan igézetébe, a szent 
püspök, aki aranylámpafénynél vi-
raszt az alvó város (Székesfehérvár) 
fölött. 

Lángoló magyarsága keresi ennek 
a magyar megújhodásnak teherbíró, 
termékeny, jövőt ígérő magját is és 
megtalálja a magyarságban. Ma iro-
dalmi programmá vált, új költői 
stílust teremtett az ősi paraszti gyö-
kerekbe való kapaszkodás. Az új 
népiség szociális, nyelvi és formai 
programmja fiatal harcosok harci 
dobjain csattog. Lendvai jó tizenöt 
évvel ezelőtt megírta magyar rap-
szódiáit, amelynek hőse a dugdosott 
óriás, a magyar paraszt. Népi gyökere 
van ennek a költészetnek is, paraszti 
őserők duzzadnak benne, de formái 
nem a neoprimitív népdalszerűséget 
keresik, hanem egy expresszionista 
fantázia zsúfolt asszociációjú, ke-
mény lendületével száguldanak. 

És ezen a ponton érünk el Lendvai 
irodalomtörténeti jelentőségéhez, a 
magyar lírai megújhodásban. Ady 
forradalma véget ért. A költő maga 
is a sír felé hajolt s már hagyatékát 
kezdték életében elkótyavetyélni. 
Lendvaiban is volt ebből az Ady 
örökségből. A vérben erjedt az akkor. 
Kiirthatatlan íz volt a költői nyelv-
ben, a szavak hurcolták magukban 
mint eltörölhetetlen illatot. De vol-
tak, akik önkéntelen hatalmát nyűg-
nek érezték. Küzködtek ellene, pró-
bálták lerázni. 

Nyugaton már új szelek fújtak. 
Rimbaud volt az ős és a háború le-
zárta határok nem vethettek gátat, 
hogy az új, nyugtalan, formákat, 
nyelvtani, logikai gátakat repesztő 
viharos ár végig ne lobogjon Euró-
pán. Nálunk egy fiatal aktivista 
csoport kezdte tudatos programm 
szerint honosítgatni. Lendvainak ön-

kéntelenül a lelkében csirázott. Nem 
tanulta senkitől. Az idők ereje köl-
tötte ki szívében. Mert az idők szele 
volt tőle vemhes. A határokon a halál 
csontujja pergette a dobokat. Ágyúk 
vihara dübörgött, a lángbahasadt éj-
kárpitokon. Belül már hányta kele-
vényes hevét a fojtott forradalom 
láza. Ez az egész nagy nyugtalanság 
parancsolta, högy kemény, rohanó 
ütemben, az egyetemes zsivajt túl-
kiáltó harsogással mondja ki a költő 
a tömörré edzett lényeget. Ne ke-
resse a lomha átmeneteket, hanem a 
beszédes tények robbanó erőit zsú-
folja egymás mellé. 

A kezdődő magyar expresszioniz-
musnak úttörő költője Lendvai Ist-
ván s versgyüjteménye a Koszorú, 
ennek a harcos kornak nem csak poli-
tikai, hanem irodalomtörténeti do-
kumentuma is. Kállay Miklós. 

Tóth László : Ami erősebb ná-
lunk . . . Regény. Pallas-kiadás. Bu-
dapest. Év n. 318 l. — Tóth László-
nak az idén ez már a második regénye, 
s 1930 óta a negyedik. A szerzőnek, 
úgylátszik, sok a mondanivalója s ez 
valóban így is van. Nem tartozik azok 
közé, akik megelégszenek a kis faj-
súlyú, mulattató munkák írásával, 
hanem akik a lelküket foglalkoztató 
komoly problémákról akarnak szá-
mot adni. Ez a könyve is problémá-
kat bontogató lélekrajzi regény. 

Botond István, a fiatal egyetemi 
orvostanár és európai hírű haema-
tológus, azzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy «az emberi vér összetételének, 
azonosságának és különbözőségének, 
az emberi testben lévő elektromos-
ságnak s az elektronok körforgásának 
mi a része abban az élettani jelenség-
ben, hogy bizonyos különnemű egye-
dek végzetszerűen fizikai vonzódást 
is éreznek egymás iránt». Egy-két 
megfigyelése és kísérlete igazolni lát-
szik hipotézisét, melyet régi barát-
jának, Sóháry csellóművésznek sze-
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relmi élményei is megerősítenek. Régi 
tanára és jó barátja, Maurer pro-
fesszor figyelmezteti, hogy elméle-
tében több a fantázia, mint a tudo-
mányos alap, felesége, Mária is ag-
gódva figyeli lázas munkáját, de 
Istvánnak szinte már rögeszméjévé 
vált ez a vér-elmélet, s nem tud más-
sal foglalkozni. Megdöbbenve födözi 
föl, hogy felesége, kivel a legboldo-
gabb házaséletet éli és ő, más vér-
csoportba tartozik, s így vonzalmuk 
nem lehet végzetszerű, törvényszerű 
nagy vonzalom, viszont ilyennek kell 
lenni Mária és Harding, egy fiatal 
amerikai orvostanár vendégük kö-
zött. «Behunyja férfiszemét, hogy a 
tudós világosan láthasson», fokozódó 
aggodalommal figyeli őket, s külön-
féle — szerinte csalhatatlan —jelek-
ből arra következtet, hogy szerel-
mesek egymásba. Feltevése azonban 
hamis volt, Mária egy pillanatra sem 
tántorodott meg, többi megfigye-
lései is hamisaknak bizonyulnak. El-
mélete összeomlik. Belátja, hogy «az 
idők rendje» erősebb nálunk, az idők 
rendje, «hogy az ember ne akarjon 
többet megoldani a világból, mint 
ameddig a legfőbb kormányzó erő 
az értelmet eljutni engedte, azt, amit 
tudománynak hívunk, — eljutni 
engedte». Azért kutatásai nem voltak 
hiábavalók, mert új és meglepő rész-
leteredményekre vezettek, melyeket 
eddig alig méltatott figyelemre. 

Botond a modern fiatal kutatók 
típusa, akit a kisebb pozitívumok 
nem érdekelnek, csak a nagy össze-
függések. Képzeletük néha elragadja 
őket, merész hipotéziseik az «idők 
rendjébe» ütközve megsemmisülnek, 
de azért nekik is igazuk van, mert 
— mondja Botond — «ha nem akartuk 
volna soha a lehetetleneket, nem lenne 
ma a világon semmi, ami már magá-
tól értetődő !» 

Botond és Maurer tudományos 
vitái a fiatalok és öregek problémáját 
világítják meg. Az író egyikük párt-

ján sincs s így jut legközelebb az 
igazsághoz, melyet ma kevesen akar-
nak elismerni. Igen sok fiatal tudós 
vén szamaraknak, részletekbe vesző 
pozitivistáknak tart ja az öregebbe-
ket, sok öreg pedig fantasztáknak, 
«fellegkakukvárakat» építő üres fe-
csegőknek a fiatalokat. Az író rokon-
szenvesnek rajzolja Botondot, a me-
rész fiatal kutatót, de az öreg Mau-
rert is, akinek nagy tapasztaltságát, 
óvatos és higgadt bölcseségét szintén 
nagy értéknek tart ja. 

A regény technikailag is sikerült. 
Kevés alakja jól van megrajzolva. 
Legérdekesebb maga a hős, azután 
Mária, ki modern nő létére is tud 
jó feleség és anya lenni, végre az 
öreg «csizmás kandúr», a nyers, szó-
kimondó, formaságokkal nem törődő, 
de jellemes, jószívű nagy tudós, ki 
nem irigye, hanem őszinte barátja 
és támogatója a fiatal nemzedéknek. 
A hóbortos és szerelmes csellóművész, 
meg az átlag-amerikai már kevésbbé 
érdekelnek, bár szintén biztosvonalú 
j ellem vázlatok. A környezetrajzból 
éppen csak annyit ad, amennyi arra 
szükséges, hogy meséjének friss, mo-
dern levegője legyen (egyetemi élet, 
balatoni fürdőélet, a Dél szenzáció-
hajhászó riportere, az öreg professzo-
rokat nyugalomba kergető, nagy-
fantáziájú miniszter stb.). A_leg-
nagyobb gondot azonban a hős lélek-
rajzára fordítja, kinek törpengéseit, 
ideges munkalázát, mint féltékeny 
embernek és vérbeli tudósnak kettős 
lelki küzdelmét igen részletesen és 
finoman rajzolta. Lélekrajzában túl-
nyomó, helyenkint kissé fárasztó, a 
lelki inditékoknak alapos, mindent 
élesen megvilágító logikus elemzése. 
Nem szabad különben azt sem feled-
nünk, hogy itt egy tudós elemzi a 
maga és mások lelkiállapotait. A lé-
lekrajz talán még érdekesebb volna, 
ha Máriát nem rajzolná annyira 
korrektnak. Igy kezdettől fogva biz-
tosan tudjuk, hogy nem fog meg-
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tévedni, tehát az is világos előttünk, 
hogy Botond egészen téves nyomo-
kon halad. 

A regény jól komponált, erősen 
összefogott, gyorsütemű és súlyos 
tartalma ellenére is érdekes, néha 
érdekfeszítő olvasmány. 

Szinnyei Ferenc. 

Móra Ferenc : Daru-utcától a 
Móra Ferenc-utcáig. I—II. Budapest, 
1934. Révai-kiadás. 

Az életrajzi regényeknek, önélet-
rajzoknak mai sodrában is érdek-
keltő s tanulságos olvasmány Móra 
Ferenc posthumus novelláskönyve, 
helyesebben önéletrajza. Valójában 
egyszerre novelláskötet és önéletrajz 
is ez a kétkötetes könyv, melyben 
a már megjelent novellák mellett régi 
tárcákra és új, ismeretlen írásokra 
is bukkanhatunk. Érdekessége azon-
ban nem ujdonságában rejlik : nem 
jelent valami fejlődési fordulatot, a 
mondanivalónak, hangnak, megfor-
málásnak új módját. Ugyanazzal 
a szinte «mágikus» erejű (Kosztolányi 
szavai) közvetlenséggel, az író és 
közönség kapcsolatának, a közlésnek 
sajátságosan eleven, bájos formáival 
találkozunk, mint Móra novellás 
könyveiben egyebütt. Mégis ez a 
kötet valahogyan dokumentáció jel-
legű és több szempontból is tanul-
ságos. Dokumentációja elsősorban — 
ha ez tán most kevésbbé érdekel 
bennünket — egy emberi életnek : 
a kenyérsütő asszony fia, a kis vi-
déki ujságíró hogyan jut el a külső 
sikerek és belső elmélyülés útján 
egyre tágasabb perspektivákig, a 
«vidék» szűkességétől a humanitás 
mindent-megértéséig. Mert hiszen 
ennyiben foglalható össze emberi éle-
tének tartalma ; mondanivalói me-
gett mindig is ennek a fejlődésnek 
útját kísérhettük figyelemmel. Egész 
élete ennek a fejlődésnek hű szolgá-
lata. Dokumentációja ez a könyv, 
mint minden egyéb írása is, egyéni-

ségének : visszahuzódó fanyar böl-
cseségének, csendes érzelmességének. 
A novellák egyszerre tükrözik így az 
életet és az embert ; szinte kitapint-
hatóan érezhetni, hogy ez a kettő 
(minden fájdalom és irónia ellenére 
is) mennyire harmonikusan és szük-
ségszerűen egybeolvadott. 

A mellett, hogy az életet és az 
embert tükrözi a két posthumus kö-
tet, a legtisztább és legjobban szóló 
vallomás, bizonyság Móra Ferenc 
sajátos írásművészetéről, önéletrajz 
ez a könyv, melyet könnyen össze-
állíthatni az író régebbi, nem önélet-
rajzi szándékkal írott novelláiból ! 
önéletrajz, mely annakidején egy-
általán nem készült önéletrajznak, 
vallomásnak : novellák Móra fejlő-
désének különböző állomásairól, ame-
lyekből az író kevéssel halála előtt 
úgy állíthatott össze két kötetet, 
hogy valósággal időrendi sorrendben 
kerekedik ki egy szabályos önélet-
rajz minden külső és belső kellékével 
együtt. (Csak egynéhány ismétlés, 
következetlenség maradhatott volna 
el.) Önkénytelen, akaratlan önélet-
rajz : ime Móra legjellemzőbb mű-
faja. S ez magyarázza nagy, szinte 
példátlan közönségsikerét is. Minden 
téma, leírás megett, akár valami 
régi olasz könyvritkaságról, vagy a 
királyhalmi parasztról, exotikus lep-
kékről ír is, mindig érezzük a mú-
zeumigazgatót, az ásatót, a nagyapát, 
az embert életével, mindennapjaival. 
Munkásságában a saját emberségét, 
saját élet- és egyéniségrajzát írta. 
Ebben az attitüdben, ebben az írói 
állásfoglalásban rejlik Móra írásmodo-
rának minden kedvessége, mágikus-
sága, úgynevezett hatásossága, mely 
mindenkihez szólt s mindenkit meg-
kapott. Minden írása megett egész 
emberségével állott. És bizonyos, 
hogy szétszórt novelláiból még egy-
két kötetre való önéletrajzi novellát 
válogathatnánk ki. Ha novellái s ez 
a két önéletrajzi kötet nem is ver-




