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rülményeiről is, majd Magyar Bee-
thoveniana összefoglaló cím alatt kilenc 
kisebb szakasz sorra veszi a Beethoven 
magyarországi kapcsolatait illető va-
lamennyi részletkérdést: személyi vo-
natkozásokat s a működéséhez fűződő 
tárgyi ereklyéket. Papp Viktor maga 
rámutat, hogy e téren még sok a tenni-
való, hiszen a mester fennmaradt «két-
ezer levele közel egynegyed részét ma-
gyaroknak írta s pár száznak mindeni-
kében van valami magyar név vagy 
vonatkozás». E nevek s vonatkozá-
sok közül ő csak a legkiemelkedőbbe-
ket sorakoztatja fel, de ennyiből is 
nyilvánvaló, hogy semmi túlzás sincs 
abban a megállapításban, mit a szerző 
egy helyütt mintegy mellékesen em-
lít, holott végzett munkája végső ered-
ményéül is hirdethetne: «A mester 
minden lépését évtizedeken át magyar 
emberek vették körül». 

Papp Viktor könyve érdemes feladat-
nak érdemes megoldása. Egyetlen lap-
ján sem esik a «Spurenforscher»-szel-
lem jólismert gyengeségébe, mely vé-
gül valóban csupán lábnyomokat für-
kész s földre szegzett szeme szinte vég-
kép megfeledkezik könyve hősének — 
homlokáról. Papp Viktor művének 
minden zugát beragyogja ennek a bol-
tozatos homloknak fénye. 

Rédey Tivadar. 

Kritikusok Bibó Lajos legújabb köny-
véről. Bibó Lajos, a fiatalabb író nem-
zedéknek ez a kétségtelenül egyik leg-
izmosabb tehetsége, akinek minden írá-
sában a magyar föld ősereje lüktet, 
mint olvasóink már tudják, a Napkelet 
kiadásában sajtó alá rendezte legújabb 
elbeszéléseit. A könyv, amelynek a 
címe «A föld», irodalmi körökben ha-
talmas visszhangot keltett s a bírálók 
a lelkes elismerés hangján méltatják 
Bibó Lajos rendkívüli írói erényeit. 
A már megjelent bírálatok közül néhá-
nyat alább közlünk. 

Bónyi Adorján regényíró így ír Bibó 
könyvéről: 

A háború után feltünt magyar írók 
közt kiváltságos hely illeti meg Bibó 
Lajost. Nagyobbrészt kis emberek sor-
sát formálja meg íróasztala mellett, 
de teszi ezt a művészetnek oly zamatos 
tisztaságával, a magyar ember lelkében 
élő őserők s benne duzzadó ősindulatok 
oly ismeretével, amely eleddig szinte 
páratlan irodalmunkban. Művésznek 
lenni akkor a legnehezebb, ha egysze-
rűek maradunk s ha eszközeink is egy-
szerűek. Bibó az egyszerűségnek ezzel 

a varázsával hat meg, ezzel a legnehe-
zebb művészettel, mely belőle az ősi te-
levény egészséges erejével fakad. Ifjú 
és indulatos, heves és komor, mint egy 
dacos fiatal istenember, ki népe sorsá-
ban a hibákat époly szenvedéllyel ke-
resi, mint amily szeretettel tudja felle-
gekig napsugarazni a magyar ember 
erényeit. Ezek a kiváltságos írói tulaj-
donságai jellemzik új kötetét «A föld» 
című novellagyüjteményt is. A föld — 
írja kötete címére Bibó; s valóban: a 
magyar föld él és lélekzik tragikusan 
avagy mosolyogva e könyvben, hirdetve 
fiát, ki róla szíve szerint és szívből éne-
kelni tud és aki méltó arra, hogy maj-
dan a legnagyobbszab ású dicséretet 
vagy tragédiát mondja el erről a földről, 
melyhez minden magyar bánatunkkal 
és szerelmünkkel együtt fiúi alázattal 
borulunk. 

Kállay Miklós így ír : 
A parasztnak sok az érzése, de kevés 

a fantáziája és még kevesebb a szava. 
De mindennél több benne a tartózkodó 
szemérmetesség, amely szinte mázsás 
vaskapukkal zárja el a szív szűkös pit-
varát. Kegyetlen tragédiákkal ér fel az 
a kínos vajudás, míg egy-egy érzés ret-
tentő súlya mégis átüti a mázsás vas-
kaput, hogy egyetlen szegényes, mezte-
len szóvá szülessen a föld fiának nehe-
zen nyíló száján. Bibó Lajos annak 
a művészetnek páratlan mestere, hogy 
kell ezekbe a szűken mért fukar sza-
vakba, egy-egy félig artikulálatlan 
hangba a komplikált érzéseknek egész 
kicsordulni vágyó terhét belepréselni. 
Mesteri az is, ahogy a fájdalmas utat 
megrajzolja, amelyen az érzés a szívtől 
a szájig, a tett az agytól a kézig ér. 

Csaknem valamennyi novellájának 
ez a témája és míg egy-egy ilyen ku-
szált folyamat szövevényes szálait ki-
bontja, a paraszti léleknek egészen új 
rejtelmeivel ismertet meg. Bibó vala-
mennyi parasztja tragikus nagy gyer-
mek, aki valósággal oda van még nőve 
a Föld köldökzsinórjához s ennek a 
titokzatos nagy izzó tömegnek őserői, 
szilajon buzgó nedvei, vad hullámai és 
indulatai forrnak benne. Ez a paraszt 
egészen közel áll még a természethez, 
öntudatlanul ösztönök háborognak ben-
ne, azok kormányozzák. Érzései, indu-
latai meztelenek. A szeretetének nincs 
hatása, a gyűlölete, a haragja égfekete, 
villámterhes viharfelhő. De a végletek 
találkoznak nála s a gyűlölet hamar 
oldódik jel szeretetté a szívében. 

De épen ez a lefojtottság, ez a csak-
nem szimbolikus tömörség, az indula-
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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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