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tok és kifejezhetetlen érzések pattanásig 
feszült drámaisága ad olyan robusztus 
erőt Bibó parasztnovelláinak, amely a 
Bauer Breughel-képek nehéz, sűrűvérű 
parasztjait idézi emlékezetünkbe. 

Bibó novelláiból feledhetetlen képek 
ragadnak a képzeletünkbe. 

Tolstoj parasztlegendái jutottak az 
eszembe, mikor a kötetet letettem. S a 
hasonlat annyiban is megáll, hogy 
Bibó is költő. Fantáziájának nemcsak 
ereje, hanem gyöngéd finomsága is van. 
Egyes sorai, képei, hasonlatai szinte 
versbe kívánkoznak. 
Móricz Zsigmond egy hatalmas cikk-

ben a következőket mondja Bibóról 
és könyvéről : 

«Nem elég a szeretet, tisztelettel és 
alázattal nézzetek föl a nagyon szegény 
emberek életére. Ők ugyanazok az em-
berek, aki az Ember; de az emberiség 
által teremtett társadalmi helyzet oly 
mélységbe szorította őket, hogy azt kel-
lene hinni, ember számára képtelen 
e szűk körben leélni s kiélni az életet. 
S az az élet egyik legnagyobb csodája, 
hogy az emberi lélek ebben a «rabtűzben» 
is meg tudja találni az örömnek, a bá-
natnak, a boldogságnak s a boldogtalan-
ságnak, az erőnek és gyöngédségnek a 
lehetőségeit, mint a legtágasabb s leg-
felvilágosultabb bő lángban. 

Bibó Lajos könyve íme ezt mind 
szent és hivő művészi hitellel igazolja.» 

«Ez az író valahol a lelke legfenekén 
a jóságnak olyan fájdalmát hordozza, 
amely nem jön soha fájdalomképen 
a tudatba. 

Boldoggá tett. 
Amit tud, azt senki se tudta eddig 

köztünk, sem Mikszáth, sem Tömör-
kény, sem más. Egy percre sem látvá-
nyosság neki a más : Élet és természet. 
Lelkében valami különös, ősidőktől 
való homállyal, amelyben a távoli dol-
gok képe halványlott. . . mondja vala-
hol . . . Igen. 

Ezredéves magyar sors, külön ma-
gyar élet, külön magyar szenvedést ter-
melt: ez nekünk egy angyali kincses-
bányánk. Az uraságunk és a nyomo-
runk. Itt most egy nagyszerű forrás fa-
kadt: Bibó. 

S mikor a könyvet leteszi az ember, 
«egy mély és titokzatos éjtszakát hallga-
tott végig kint a nagy pusztán, érzések 
kaptak szárnyra, belepanaszkodva a 
csöndbe, utat tört magának a csillagok 
felé, azután hirtelen elhalt s eloszlott 
a megzendült éjtszakában.» 

Friss magyar szél borzolta az izzadó, 
verejtékvert magyar homlokot.» 

Voinovich Géza : Emberek, árnyé-
kok. (Elbeszélések. Egyetemi nyomda 
kiadása.) 

Hál' Istennek végre megint egy író, 
akinek nem mestersége az írás ; aki-
nek nincsenek az idők során másoktól 
eltanult, vagy magacsinált írói fogásai, 
nincs modorrá alakult egyénisége, ru-
tinja ; aki nem áll be a hosszú sorba, 
az íróknak ebbe vagy abba a csoport-
jába, hanem akinek friss, megújuló 
izgalom az írás s aki arra használja az 
írótollat, hogy nagy kultúrájának ros-
táján átszűrt szemléleteit s a benne fel-
gyűlt sok mindenféle mondanivalóját 
belletrisztikai formákban fejezze ki. 

Egészen bizonyos, hogy Voinovichot 
nem az érvényesülési vágy hajtja. Őt, 
aki különben is túl van már az ötvenen, 
nem izgathatja a vágy, hogy meg-
ismerjék. Mint esztétikusnak, esszéistá-
nak, irodalomtörténetírónak arany-
csengésű neve van. S bizonyosan tisz-
tában van vele, hogy nevét, mint novel-
listáét most már nem fogja bevinni, 
nem viheti be a közönség köztudatába. 
Az ilyesmi nem megy. Késő. A közön-
ség ezután is annak akarja és annak 
fogja látni, aminek eddig : esztétikus-
nak, esszéistának. Csak egy nagyarányú 
termeléssel tudná talán, talán vala-
mennyire elfogadtatni magát, mint el-
beszélőt, mint novellistát. Csak a no-
vellás kötetek hosszú sora volna talán 
képes elfeledtetni az esztétikust és be-
idegeztetni a közvéleménybe a novellis-
tát. Voinovich ilyesmire aligha gondol. 
Sokkal jobban kell, hogy ismerje a 
közönséget és önmagát. Nem, az érvé-
nyesülési vágy, a maga megmutatásá-
nak vágya nem sarkalhatja. Egyszerűen 
felgyűlt benne egy csomó élmény, mely 
kifejezésre vár s erőt vett rajta a vágy, 
hogy abban a formában fejezze ki azo-
kat, melyekben kifejezhetők : művészi 
formában. Ezért van aztán, hogy elbe-
széléseiben jóformán csak magával tö-
rődik. Nincs gondja rá, hogy a közön-
ségben egységes kép alakuljon ki róla, 
egyéniségéről, mint szépíróról. Az ér-
dekkeltés minden eszközét is eltolja 
magától. Nem tesz kirakatba semmit, 
sőt az is közömbösen hagyja : bejön-
nek-e a műhelyébe. Nem árul, csak 
magának dolgozik. 

Műkedvelő amatőrnek, előkelő dilet-
tánsnak mondanám, ezeket a jelzőket 
szeretném rá legtalálóbb jellemzésül 
alkalmazni, ha egyrészt e szavaknak 
megvolna nálunk, a köztudatban a he-
lyes értelme, meleg, rokonszenves csen-
gése s ha másrészt a felületes, lelki-
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ismeretlen kritikai gyakorlat a «vérbeli 
író»-elnevezés grandprixét számtalan-
szor oda nem adományozta volna már 
ügyeskedő technikusoknak, tehetségük 
sovány tőkéjét ügyesen forgató, ha-
szonra dolgozó nagytermelőknek, akik 
pedig sokkal távolabb állanak a lelki 
szükségtől hajtott, bensőséges írásmű-
vészettől, mint Voinovich. Igy hát ép 
ellenkezőleg azt kell hangsúlyoznom, 
hogy Voinovich művésziélek, eddig is 
az volt, csak most más, közvetlenebb 
formákban fejezi ki magát. 

Tulaj donképen inkább az a feltünő, 
hogy ez a művészlelkű, finomtollú esz-
tétikusunk csak ennyi idő multán nyúl 
a szépprózaíró tolla után, hogy ebben 
csak ily későn követi mesterét : Gyulai 
Pált. 

Mert Voinovich, az esztétikus, a 
kritikus Gyulai tanítványa. De csak 
elveiben. Hogy az egész ember egyéni-
ségének stílusa mennyire más, mint a 
Gyulaié, most tűnik ki igazán, elbe-
széléskötetében. Sokkal hajlékonyabb, 
színesebb, finomabb lélek, sokkal több 
érzéke van az artisztikum iránt. Ki-
járta a modern világirodalom iskoláját 
s ebben az iskolában sok mindent meg-
tanult, amit Gyulai talán nem tanult 
volna meg s nem is tudott soha. Csak 
el kell olvasni Gyulainak és Voinovich-
nak egy-egy elbeszélését, rögtön kitű-
nik az egyéniségükben gyökerező nagy 
különbség. Gyulai elbeszélő stílusa 
szinte puritán, klasszikus, Voinovich-
ban meg sok a szín, a festőiség, a válasz-
tékos elegancia, Egy Gyulai-elbeszélés 
mindig lezárt, megkomponált egység, 
Voinovich elbeszélései sokszor nyitva 
maradnak, s majd mindig oda lehetne 
írni a végükre : «Folytatása követke-
zik». — Közös vonásuk, hogy inkább 
részletező helyzetrajzot, jellemrajzot 
adnak, mint igazi elbeszélést, cselek-
vényt, mesét s mindkettőjüknek erős 
hajlama van a realizmusra. De Voino-
vich szeret álmodozni is s álmai gyak-
ran a misztikum határát is átlépik. 

De hagyjuk el e párhuzam kimélyí-
tését, nem volna sok hasznunk belőle, 
s beszélgessünk inkább csak magának 
Voinovichnak íróművészetéről. 

Azt mondottam : kijárta a világiro-
dalom nagy iskoláját, a modernekét is 
és sokat tanult tőlük. Érdekes azonban : 
ez a tanultság csak nagy kultúráltságá-
ban érzik meg, de semmiféle átvételben, 
közvetlen hatásban nem jelentkezik. 
Legföllebb talán egy-két darabjának 
franciás, elegáns kellemében s abban a 
désillusionban, mely a századvégi nyu-

gati irodalmaknak egyik közös saját-
sága. Ez azonban Voinovich lelki habi-
tusának egyéni jelleme is lehet. 

Egészen eredeti író. Hiába keresem a 
rokonságát akár a régiek, akár az újak 
között, nem találom. Se a magyarok, 
se a külföldiek között. Különös : egy 
régi irodalmi emberben, mikor most 
mint szépíró megnyilatkozik, nem lehet 
felfödözni semmiféle irodalmi reminesz-
cenciát. Teljesen magát adja a maga 
egyéni módján. Szemléleti módja, asz-
szociációi, stílusa: mindez annyira 
egyéni nála, hogy szinte meglepő. 

Nagyon egyéni s egyénisége nagyon 
változatos. Vannak novelláskönyvek, 
melyeknek elég két-három darabját el-
olvasni s ismerjük az írót. Voinovich 
könyve nem ilyen. Majd minden da-
rabja más és más. Nemcsak témában, 
de felfogásban, hangulatban is. Nincs 
egységes stílusa. Szinte Proteusként 
változik. Époly érzéke van a lírikus 
idyllium, mint a komor tragikum iránt. 
A meghatódott érzelmesség, vagy a 
fanyar mélabú époly közel esik hozzá, 
mint a könnyed, elegáns kellem. Néha 
érzelmes, máskor intellektuális, olykor 
meg a fantáziája is röpülni próbál. 

Mindent meglát, észrevesz : a leg-
kisebb apróságokat is. Mikor pl. a meg-
halt öreg parasztot szállító szekérnek 
kinyitják az ócska deszkakaput, meg-
látja, hogy az alsó gerenda nyomán 
száraz vonal marad az átázott földön. 
Tehát erősen realista látású, szinte 
aprószeresen. De impresszionistának is 
mondhatnánk. Jelzői, beállításai, hely-
zetrajzai tele vannak felületi látással : 
festőiséggel. Pl. mikor egy öreg asz-
szonyt mutat meg, amint kilép a ház-
ból, azt írja róla : «öreg macskája a 
lábához törleszkedik, mint a mesés-
könyvek képein». Ez annyira kép, hogy 
szinte csak képnek látjuk. 

Nem igazi elbeszélő, hanem leíró. El-
beszélés, mese, cselekvény helyett 
helyzetrajzokat ad legtöbbször s a rajz 
vonalai közé vannak becsúsztatva a 
jellemek, a történet, a soványka mese, 
az «elbeszélés». De leginkább akkor van 
elemében, ha a történetre nem is kell 
gondolnia, ha leírása pusztán rajzol-
gató, festői passzióját elégíti ki. Ime 
egy szemléltető példa a «Bálint» című 
elbeszélés elejéről: «A keleti ég alján 
meghasad az éjtszaka. A menny sötét 
boltozata mintha óriási szemhéj volna 
a földgolyón, most egy kicsit felemel-
kednék s hunyorgása keskeny nyílá-
sán káprázatos fények tünnének elő. 
A szemhatár alján ibolyaszínű csík 



300 
támad, felső széle fakózöldbe mosódik 
át. Az ibolyaszín sávot aranysárga 
csík emeli feljebb, lebegve, gomolyogva, 
mintha a föld hajlatán túlról színes 
ködök szállanának fel. Azután tűzcsík 
lobban végig a föld peremén, kelet felé 
lángol a szemhatár, lobogásától kékké 
sápad a lilaszín, elfakul a zöld ; azután 
ez a tűz is lohad, csak a magja piroslik, 
akár az eleven parázs ; nő, nő, kere-
kedik s felbukkan egy izzó tűzkorong 
karimája : Itt a nap. Egy sugár száll 
végig a föld felett, borzongatóan hűvös, 
fakó sugár : a rét virágai dideregve éb-
rednek tőle. A fák még dermedten álla-
nak, álombamerülten; a ködös fél-
homályban óriás fagyott jégvirágokhoz 
hasonlítanak. Azután a szürkülét fáty-
lának foszlányai szétszakadoznak a 
faágak között, csalitokban, belehulla-
nak árkokba, pocsolyákba. A fák ágait 
megrezzentik az ébredő madarak : az 
ákác sorból éles csivittel rebben fel egy 
felhő veréb ; a seregély nagy csataná-
val nyüzsög a nád közt; a rét füvei 
hajladoznak, fázós bogarak futnak fel 
a fűszálak hegyére, melegedni a napban. 
Ébred, mozdul, szólal minden. Hajnal 
van.» 

Ez a francia impresszionista festőkre 
emlékeztető leírás, melynek képsoro-
zatába csak a végén vág bele egy-két 
akusztikai jelenség észrevevése, meg-
mutatja Voinovich ábrázoló tehetségé-
nek határait is : a vászonra felvitt fes-
ték néha csak festék marad, nem ala-
kul ki szín belőle. De látni tisztán lát 
mindent. Érezzük a figyelem pontos 
beállítottságát. 

Ép olyan tisztán lát, ha embereket 
rajzol is. Az emberek figurája egyfor-
mán érdekli, bármilyen lelki-testi habi-
tusúak. Nem vadássza a különössége-
ket. S nem törődik vele : milyen ren-
dűek, rangúak : urak vagy parasztok. 
Ha parasztokat rajzol, leírásain, lélek-
rajzán nem érzünk semmi különleges 
érdeklődést, semmi beállítottságot, 
semmi népességet. Népi tárgyú elbe-
széléseiben nincs semmi abból a szo-
ciológus jellegű pózból: íme a magyar 
paraszt, ilyen a magyar paraszt. Nem, 
emberekről, emberi lelkekről van szó 
itt is, vágyakról, kis örömekről, rejtett 
s kitakart fájdalmakról. Semmi külön-
leges hangsúly. Még csak azt se mondja, 
azt se hangsúlyozza : a paraszt is ép 
olyan ember, mint mi vagyunk. Csak 
jól megnézi őket, s leírja kívülről-
belülről. 

A valóságot époly tisztán látja, mint 
a káprázatokat. Nemcsak az élő em-

bernek, de az árnyékok leírásában is 
pontos. Agya ilyenkor is hűvös nyu-
galmú, nincs benne ideges nyugtalan-
ság, csak némi borongás. Ha felidézi 
a holtak árnyait, emlékezete idézi fel, 
nem képzelete. De néha megtörténik 
vele mégis, hogy lehúnyja szemét és 
álmodik. Merengve jár az álmok hold-
sugaras erdejében. De ilyenkor se nőt-
teti meg az árnyakat, melyek ember-
alakúak és emberlelkűek, csak még 
jobban megérzi sok fájó titkukat s szo-
morú részvétet mutat irántuk. Melan-
choliája ilyenkor elmélyül s közel van 
ahhoz, hogy szeméből kigördüljön egy 
kövér könnycsepp. A leíróból előtör a 
költő. Ilyenkor alighanem magát írja. 

Nem szeretném azonban, ha Voino-
vich írói egyéniségének e részletező 
rajza nem hozná ki eléggé arcának leg-
szembetűnőbb, legjellemzőbb vonását; 
azért végül is egy határozott főmondat-
ban kell hangsúlyoznom: könyvéből 
egy nagy kultúrájú, művészlelkű, kissé 
szomorú férfiarc néz reánk, akit nagy 
kultúráltságából folyó finom érzékeny-
sége s nem az alkotó ösztön elemi ereje 
késztet az írásra. Minthogy azonban 
könyvében igazi élvezetet leltünk, 
megerősített régi felfogásunkban, hogy 
az irodalmi munka egy meglehetős 
nagy százalékban kultúráltság és lelki 
érzékenység dolga. Dóczy Jenő. 

Ossendowski: A sötét Kelet árnyéka. 
Ossendowski, a lengyelek hírneves, 
utazó tudós-írója az emberiség törté-
nelmének talán legborzalmasabb drá-
máját írja le e könyvben. Sokan és sokat 
írtak már a cári Oroszország megren-
dítő tragédiájáról és a vörös szovjet 
rémuralmáról, de több hivatottsággal, 
mint Ossendowski, aligha. Széleskörű 
tudás és jelentékeny írói készség mel-
lett a személyes tapasztalatoknak olyan 
páratlan tömege támogatja őt, ami-
lyennel alig dicsekedhetik még valaki. 

Ossendowski évekig élt Oroszország-
ban, mint rab és mint szabad ember. 
Nyitott szemmel járt-kelt ebben az 
óriási, titokzatos birodalomban, ahol 
a Nyugat modern civilizációja és a 
mongol nomádok ideológiája — mint 
írja — az ortodox kereszténység aszke-
tizmusa és a pogányság tarka kevere-
désben él együtt napjainkig. Olthatat-
lan tudományszomja, nagy, krisztusi 
emberszeretete és mint lengyel hazafit 
az ősi ellenség gyöngéinek kitapogatása 
űzte-hajtotta a végtelen országban. 
Nem elégedett meg Moszkva és Szent-
pétervár fényes szalonjaival és politikai 


	Napkelet_1928_04_298
	Napkelet_1928_04_299
	Napkelet_1928_04_300

