
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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semhogy ott forduljanak fel éhen, 
ahol az urak dőzsöltek és még év-
tizedek múlva is nyakalták a bort 
a felszabadulás örömére. Ebbe a 
mocsárvilágba is belopakodtak 
azonban a kolduló barátok, s hálá-
'6ó1 a nincstelenekt ől kapott fala-
tokért beárulták a szökevényeket. 
"Ezt a lassan term őfölddé hódított 
rejtekföldet szeli keresztül a nagy 
árak, a 'csatorna. S Hajtényi Mi-
hály regénye, az Élő  víz a csatorna-
építés harcát mondja el a maga 
ízes, kedves, csevegő  hangján. 

Két kötetből álla regény — egy-
befűzve'jelent meg — s a kett ő  kö-
љött csak a csatorna és a vidék 
azonossága teremt kapcsolatot. Az 
első  ,kötet Kiss József, az . egykori 
királyi vížbiztas harcát és tragé-
diáját mondja el, a második azt az 
időt, amikor a mult század második 
felébén Türr István, a legendásnak 
hirdetett szabadságh ős+ ügynöki 
közbenjárására egy angol társaság 
veszi át a- csatornát és kitisztítja az 
elhanyagolt, hínáros árkot, meg-
ásatja leágazását is. 

Majténуi Mihály mneмΡ zövésének 
érdekessége, hagy regényének nincs 
hőse a szó klasszikus értelmében. 
Sem cselekтnényét, sem az esemé-
nyek menetét nem fűzi személyek-
hez, hogy emberi jó és rossz tulaj-
donságaikkal szemléltesse a kort, 
indokolja a cselekményt. Hőse 
maga a nagycsatorna és f ő  alakja 
maga á szegény nincstelenek töme-
ge. Ennek a tömegnek a sorsa és 
a bácsikai mezők sorsa az, amiről 
a regény szól anélkül, hagy Maj-
tényi bármiben is keresné a társa-
dalmi hangsúlyt. Könyvét éppen 
ez a hangsúlytalanság, ez a tisztá-
ra művészi eszközű  ecsetelésé a tö-
megtragédiának anélkül, hogy bár-
hal szólamokba tévedne — ez adja 
meg az igazi szépségét és értékét. 
Élet az, amit bemutat, s helyen-
ként át meg átisžövik a kor szelle-
me, szokásai. De kétségtelen, hagy 

különösen a második ' kötetben 
Hajtényi kissé a maga gyermek- 

kori emlékeit, a maga egykori kör-
nyezetét is beleviszi leírásaiba 
anélkül azonban, hogy ezzél tör-
ténelmet hamisítana. Nemcsak azért 
nem hamisít vele történelmet, mert 
hiszen az író messzi történelmi 
távlatbál vett alakjait is minden-
kor csak a ,mában megfigyelt em-
berekről túdja elképzelni, hanem 
azért sem, mert ezen a vidéken 
nem volt soha gyorsa haladás, nem 
volt ' az élet menete olyan mozgal-
mas, nagyiramú, hogy az emberek, 
a .környezet, a ' tömeg lényegesen 
változott volna az első  világhábo-
rúig. 

Csipkeszerűen aprólékos, finom 
szövésű  az elbeszélő  módja, kedve-
sen, gyakran a Hajtényitől meg-
szokott derűvel, vidámsággal gör-
dülnek a mondatok, bekezdések, fe-
jezetek. ' Nem építi regényét, csak 
végigvezet mindenen, hogy teljes 
kélpet adjon a láp életér ől, a béсsi 
udvar üzleteir ől, a zambori megyei 
hatalmaskodásról, a nemeseknek a 
tömegre súlyosan nehezed ő  kivált-
ságairól, a muлkára hajtott rabok 
szörnyű  sorsáról, a kegyetlenkedé-
sekről; s a második kötetben, aho-
gyan közeledik korunkhoz, züllött 
tanítókról, felfuvalkodott nagypa-
rasztakról, fanatikus esznlehírde-
bőkről és a kocsisok, fuvarosak, ku-
bikosok különtársadаlmának kiala- 
kulásáról. Türr István, a legendás 
tйггpбstа  igazi alak]anak megfesté-
se különleges értéke ennek a re-
génynek. 

Vajdaság multj'a tárul fel ebben 
a regényben úgy, amilyen valójá-
ban volt ez a mult és nem úgy, 
ahogyan régi történelemkönyvek 
tanították. A vajdasági nép életé-
nek menetét, sorsát, hányatottságát 
eddig soha sehol nem írták meg, 
nem dolgozták fel. A zsíros talajú, 
gazdaggá alakult bácskai élet nem 
volt regénytéma sem a mult írói 
számára, sem azok számára, akik 
innen kerültek az irodalomba. A 
nép igazi történetét tehát soha ed-
dig nem írták meg és magyar nyel- 
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veri az eiső  történelmi regényt Vaj-
daságról NYajtényi Mihály írta meg  
az Élő  vízben. Ez a kezdeményezés  

magábanvéve is megbecsülést és.  
elismerést érdemel. De ennek a 
könyvnek nincs szüksége erre a 
különértékelésre. Átragyogja Mai -
tényi kedves elbeszél ő  készsége is 
еgyszerű , gördülékeny, szinte abba-
hagyhatatlan mesef űzése. 

Élményszerűen érdekes olvas-
mány ez a regény. S reméljük, 
Hajtényi 1Vlihály megírja majd a 
két hátralev ő  részt- is a háborúk 
közötti és a báborrúk utáni korsza-
kokról. 

1s` a régi adomázgatás, tréfálkozás, 
sokszor bárgyú kedélyeskedétsei 
ezek a tréfák. Hangjuk éles, csatta-
nóik alaposan, de a gyakorlott tré-
faíró könnyedségével el őkészíttetet-
tek és kett ős céljuknak mindenkép-. 
pen megfelelnek: vágnak, s odavág-
nak, ahova kell, de nevettetnek is, 
jókedvet, derűt, életörömet árast= 
tanok. 

Van ennek valami technikája, 
aminek Gál László nagymestere. 
Nem időz hosszan helyzetek meg-
magyarázása mellett, könnyedén 
gördül minden el őkészítő  mondata, 
s már ezek a mondatok is derűt 
árasztanak, nevettetnek. S gördülé-
kenységük,: odavetett szavaik elle-
nére is pontosan emlékeztetnek 
helyzetre ;  eseményekre, mozgal-
makra, úgyhogy a csattanók azután 
mindig kiéležetten robbannak ki. 
Nem kell külön gondolkozni azon, 
hogy mit is akar mondani ezzel. 

S az apró tréfákon kívül meg-
annyi kis páros] elenetet is közöl 
kötetében Gál László. Ebben sem 
dramati¥pló erő , a fokozás, kifej-
lesztés, kibontakozás törvénye ér-
vényesül, hanem az igazi humorista 
játékosszavú, helyzeti adottságo-
kon ёpiilt minden • mondata és ép-
pen ezért tudja meg őrizni nevette-
tő  frissességét. 

Mert Gál László ezeknek az apró, 
s jóízű  nevettetéseknek a mesteri. 
Karcolataiban, tréfáiban, kis jele-
neteiben nyaura sincs a wifti böl-
cselkedő  gúnyolódásnak, nem igé-
nyelnek 'filozófiai elméiy ~ülést, ts 
nem is a lelki, a szellemi élet mély-
ről feltör ő  gúnyolódásai nyilatkoz-
nak meg, bennük, mint. mondjuk 
Karinthy gúnyolódásaiban. Esemé-
nyek, jelenségek a témái, de szinte 
kiapadhatatlan humora mindenben 
meglátja azt, ami nevetséges, ami-
re le lehet csapni ,és nem kimél 
semmit, ha astorozásrál van szó. -  

Az irodalmi humor, a szatira, az 
egyetemes emberiség jelenségeinek 
emelkedett ostorozása vagy könnye- 
ken, vagy bölcseleti mélységeken 

 

Sulhóf József 

GÁL LASZLÓ:  

NEVETŐ  KŐNYV  

Teвtveriвég-Egyek Kiadás  

Egy korszak derűjét, ferdeségei-
nek ostorozó kigúnyolását gy űjtöt-
te kötetbe Gál László a Nevet ő  
könyvben. Ez a korszak csak kez-
detében .elhatárolt, a felszabadu-
Lással kezdődik. Folyamatossága 
nem szakadt meg azóta sem, s a 
könyvbe gyűjtött tréfák, ha akad is 
köztük, amelyek már egy szeren-
csésen túlhalódott mozzanati kor-
szakot gúnyolnak, nagy] óból ma is 
időszerűek. Az pedig, amit már 
éppen e gúnyolódások, csúfolódá-
sok, vastorozások nyomán j óvátet-
tünk, nincs még annyira messze, 
hogy ne tudnánk jóízűt nevetni fer-
deségein. 

Nein rendezte id őren be, évek, 
események, bajok, gondok és ki-
bontakozások sorrendje szerint. 
Egy-egy villanás csak innen is, on-
nan iis, a beszolgáltatás nagy üt-
közeteiből, a szövetkezeti fejl ődés-
b ől, az írástudatlanság harcából, 

'falu és váras forrongó haladásából, 
s azután Persze a nemzetközi poli-
ti.kából, nehéz nagy harcunkból. 
Nem irodalmi igényű  írások, de nem 
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