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Móricz Zsigmondnak a Rózsa  
Sánd.:,r kit könyve az utolsó nagy  
műve. Hatvan éves elmult, amikor  
írta s több mint félszáz regény, el-
beszléskötet és színdarab volt már  
mögött, s temérdek helyzetrajz,  
amit orszagjárásában jegyzett fel.  
Az ember azt hinné, hogy bizonyára  
ez _volt legérettebb, legkiegyensú-
lyo.zottabb alkotása, hogy ezzel tette  
fel a: .koronát élete munkásagára.  
Pedig csak egy óriás hatalmas nyúj-
tózkodása volt; nem olyan mérték-
tartó, mint a Nagy Fejedelem és  
nem olyan. zárt, kerek egész, mint  
a Boldog Ember. Mégis azt hiszem  
ez a legti ~p:ikusabb Móricz-m ű , eb-
ben találjuk meg leghívebben egész  
írói lelkialkatát, örök lángolásban  
áјló vérmérsékletét, melyet ebben  
a könyvében teljesem szabadjára  
engedett, p;áratlan megjelez it ő  ere-
jet és a regény kereteit szétfeszít ő  
áradó mesél őkedvét. A »Rózsa  
Sándorban« rakódik le az a renge-
teg megfigyelés is, .melyet  a ma-
gyar vidék népér ől gyűjtött s ben-
ne jut kifejezésre- az üldözöttekkel  
és elnyomottakkal együttérz ő , az  
emberszeretet melegét árasztó vi-
lágnézete.  

A Rózsa Šándor történetének  
nincs kezdete és nincs vége, s tu-
lajdonképpen a. mese nem is a hí=  

res betyárról szól, hanem a szolga-
sorsban sínylődő  nép életér ő l, mely_  
nek Rózsa Sándor h őse és szimbó-
luma volt. A bátor feltörekvés,  
szembehelyezkedés szimbóluma. S  
az író se tesz egyebet, mint követi  
pusztajáró útján a betyárt az Al-
földre, a Hortobágyra, Szöged alá,  
s hogy összekerül emberekkel: pa-
rasztokkal, perzekútorakkal, révé-
szekkel, orgazdákkal, lányokkal rés  
asszonyokkal, hát azt megírja. S  
megírja a csillagos . éjszakákat,  a 
délibábos nappalokat, a Tiszát, a -
pusztát,  a szögedi börtönt s a ha-
talmas vármegyét, amely úgy sza-
kadt rá erre a tágas, tiszta pusztai  
világra a maga kemény törvényei-
vel, mint amikor egy. óriás szikla  
borul az életet' adó forrás szája fölé.  

Ez a regény.  
Csodálatos az a teremt őerő , amit  

Móricz Zsigmond képzeletecs ví-
ziói segítségével ebben a m űben ki-
bontott. Ösztönösen dolgozott, kü-
lönösebb előtanulmányok, históriai  
adatok nélkül, mégis az az • érzé-
sünk, mintha szemtanú lett volna,  
olyan híven fejezte ki a korát.  

Vannak írók, akiknek vízióiban  
rémek jelennek meg a sötét vilá-
gítás elmosódott körvonalaiban;  ő  
er :: s, egészséges embereket látott.  
De azokat aztán olyan tisztán meg-
figyelte és leírta, mintha fényké-
pezőgép lett volna a szeme. A mű -
vészi realizmus nem az élet máso-
láe.a, hanem újrateremtése. S ő  
tudta ezt, eszerint élt és alkotott.  

_Móricz Zsigmondnak ez a regé-
nye, folyóiratiban, a Kelet Népé- 
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ben jelent meg először. Amikor a 
végére ért, egy kis jegyzetet szúrt  
alája s ebből megtudjuk, milyen 
egyéni módon hozta világra m űveit. 

»Ez a regény: Rózsa Sándor а  
т t ugratja, két hét mulya, ju-

nius 3-án a könyvnápan megjele-
nik könyvalakban, az Athenaeum 
kiadásában. A könyvben benne 
van ennék a regénynek a teljes 
szövege 366 oldalon. Amit itt lekö-
zöltem a Kelet Npében, csak rész-
lete, alaprajza, vázlata az egésznek. 
Hálás vágyak a Kelet Népe közön-
ségének, hogy elkísértek ezen az 
úton - és így segítségemre voltak bel-
ső  vívódásaimban. Mert nekem, 
míg egy regényem elkészül, az 
egyúttal az életem ugyanakkor le-
fólyó szakasza. Aki ezekben az els ő  
közleményekben együtt van velem, 
legtöbbször valami mást kap, mint 
amit a könyv ad aztán neki. A leg-
több könyvem felével vagy talán 
önég többel hosszabb, mint az els ő  
kđzléi ben volt. De aki els ő  
közlésekor olvasta, az valami olyan-
ban részesült, amit a könyv már 
nem adhat meg. A könyv azt az 
igenyt jelenti be, hagy: ime itt van 
valami, készen, bezárva ennek a 
kötött fedélnek a kalitkájába. Zárt 
világ, ehhez semmi hozzá nem jö-
het többé. Foglalkozz vele, mint 
valamivel, ami oly készen van, 
minta megteremtett élet. De aki a 
folytatásokon keresztül nem veszí-
tett szem elől, az , tanúja kicsit a 
teremtés folyamatának. Éppen 
azért csak a hívek és hív ők képe-
sek erre az önfeláldozó munkára. 
Én tudom, hagy nekem azok a 

,szívbeli jábarátaim, akik napról-
napra, vagy hétr ől-hétre, sőt hó-
napról-hónapra .képesek kísérni a-
zon az úton, ahol magam is tapo-
gatva, várakozva s elrévülten me-
gyek •a sugallat után, mely diktál 
egy regényt. Ezzel a regénnyel a: 
Rózsa Sándor ügyem még nincs be-
fejezve. Még két kötet van hátra, 
gondolom. Egyikben meg akarom 
írni a jobbágyszabadítás esetét, ami  

úgy folyt le, hogy még Rózsa Sán-
dor is összehúzta a szemöldökét, — 
a másikban pedig a rosszul sikerült 
népéletet a nehéz id őkben, amikor 
Rózsa Sándor tött igazságot.« 

Nagy művének második részét 
még megírta, de a harmadikra már 
nem kerülhetett sor a  mert meghalt. 
Pedig Niztós, hogy a befejezés for-
tissimóját erre tartogatta. Szóval, ez 
volta hattyúdala. 

Utolsó alkotását a kritika nem 
fogadta azzal a zavartalan öröm-
mel, ahogyan ez a páratlanul ere-
deti mű  megerdemelte volna. 
Hiányolták benne a regényszer űség 
bonyodalmait. Mert az ő  meséje 
csak annyiban volt fordulatos, 
amennyire az élet maga is az. Ki-
fogásolták - szerkezeti gyengeségeit 
s nem látták meg, hagy olyan ez a 
mű , mint egy méreteiben is hat.al-
mas ballada, melyet népi mitho-
szunk és a magyar népdal-kincs 
fel-felcsillogó gyöngyszemei tesz-
nek ragyogóvá.  

Igazi .méltatásához még nincs is 
meg a kell ő  távlatunk; ez már az 
utókor feladáta lesz. 

Herceg János 

LÓRINC PÉTER:  

HÉTKÖZNAPOK  
Testvérisé-Egység kiadás  

Egy több mint harmincesztend ős 
írói mult ismét új állampásához ér-
kezett — versek, novellák, tanul-
mányok, fordítások és sok-sok más 
önönmagát kitáró kísérlet után, 
Lő rinc Péter regényt irt ötven esz-
tendejéről, az életer őt, amelyben 
benne van millió más élet és mil-
lió más halál. 

Lórinc Péter regénye — érdekes 
írásmű . Érdekes, mert érdekesek 
az események, amelyek keretezik 
.és mert érdekes ember az író, aki 
egy kicsit ismét levetk őzik az 01- 
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