
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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vasó  elő tt —. nem bátran, a mez-
telenség természetes hivalkodásá-
val, de a kabátját mindenesetre le-
veszi ,és talán ikigombolja az ingét  
is, és még az is megérz ődik, hogy  
az író kissé szégyenli, hogy az inge  
nincsen frissen vasalva...  

Történelmi regény, de lírai tör-
ténelem; őszinte írás és mégssem  
egészen őszinte; realista regénynek  
készült, dé a hőse innen, vagy túl  
van a realitáson: érdekes írás.  

Az első  világháborúról tömér-
dek regényt olvastunk, köztük  
igazi remQkműveket is, s bár azóta  
végigvéreztük a második világégést,  
még mindig új, még mindig .érthe-
tetlen a probléma: millió és  millió 
valójában rendes és félszég és gyá-
va kisember, nїiert rohan a másik  
millió és milliónak késsel és pus-
kával és ágyúval, hogyan lesz gyil-
kqs belőlem és belőled, ó olvasó  

mát ezért is érdekes az els ő  vi-
lágháborúnak ez az új dokumen-
tuma, amely — bár történelemta-
nár frta és ez is érezhet ő  Lőrinc  
Péter »Hétköznapok«-jóban  —, 

még csak nem is dokumentum és  
hiába mozognak benne ' ezrek és  
százezrek, csak egyetlen egy ember  
törtéлete: az íróé, aki titkolódzva  
is, akaratlanul is, leleplezi önmagát  
és szándéka ellénére is a maga  
emberi mezítelenségében jelenik  
.meg az olvasó előtt. Igen, a toll  
sokszor, ez esetben is, erősebb volt  

• szándéknál.  
Külön érdekessége a könyvnek,  

hogy itt játszódik le Vajdaságban,  
Ferenc József szerbjei és magyar-
jai, majd Féter és Sándor királyok  
szerbjei és magyarjai között (a ma,  
gyarok között igen . soka kisvárosi  
zsidó kispolgár, kár, hogy az alva-
sónаk magának kell ezt kitalálnia)  
és az íxó — bár ezt sem teljes bá-
torsággal — hozzányúl, a határszéli  
kérdések rengetegében, a nemzeti-
ségi kérdéshez, •és ahhoz a másik  
problémához fs: különböz ő  embe-
rek hogyan változnak át kisebbsé-
gibбl többségivé és viszont.  

Egy gondolkodó, kutató és bi-
zonytalan ember beleesett az életbe,  
a világtörténelembe, a szocializ-
'musba —,és viszi magával aј  ár, ez  
a regény. Közben harcol is (de nem 
naígyan), közben szeret is -  (de nem  
nagyon), és él is ,és azt sem nagyon.  

Ami az emberben, az íróban még,  
neon tisztázódott, még nem egészen  
világos, az tisztázatlan és homá-
lyos maradta regényben is, .de az  
életet sem látjuk mindig tisztának  
és világosnak. Úgy. érezzük: önval-
lo оmás ez a regény, beszámoló egy 
életről -- de olyan önvallomás, 
olyan beszámoló, amély egy elkép-
zelt bíráság előtt hangzott el és  
mindent azért nem modtunk el  a 
tekintetes bíróságnak, vagy leg-
aláibb is nem mindent úgy, ahogy  
történt.  

A vaidаsági magyar könyv-
kiadásnak nagy sikere L őrinc  Fé-
ter közel ötszázoldalas regénye.  
Vаjdasagi író számára elképzelhe-
tetlen volt ilyen terjedelmes írással  
megjelenni olvasói előtt. S ha  --
talán --1 csak kiinduló áІ1omása  is 
regényirodalmunknak, a nagy út,  
a sok-sok ragyogó állomás ígéretét  
rejti magában.  

Engem — nagyon érdekelt ez  a 
könyv, szívesen olvastam.  

Gál László  

MA]TÉNY1 MIHÁLY:  

ÉLŐ  VÍZ  

TestvetIség-Egység kiadás  

A töröknek takarodót fújtak, de 
csak 'az urak szabadultak meg at-
tól, hogy kettőt uraljanak, a bécsi 
császárt is, a török szultánt is. A  
jobbággyal még a töröknél is ke-
gyetlenebbé váltak az urak, nekik 
nem volt haza a felszabadított or-
szág és keserves sorsuk el ől még a 
telkes jobbágyok is inkábba lápos, 
mocsaras senkiföldjére menekültek, 
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