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1955-64

A Simeon-család

A grandiózus ötkötetes regényciklus (A Simeon-ház, 1955; A második leány, 1956; Kenyér és virág,
1959; A nyugati kapu, 1962; Az ítélet napja, 1964) Magyarország ötven évét mutatja be egy
dzsentricsalád életén keresztül, az 1910-es évek közepétől kezdve a világháborúkon át egészen az
ötvenes évekig (elkerülve a forradalmat). A család három generációja az arisztokratikus nagyanyától a
házasodni akaró unokákig ível, a szereplők között jobb- és baloldaliak, zsidók és keresztények egyaránt
akadnak, a leírások pedig részletező realizmussal tárják az olvasó elé a korabeli élet és hétköznapi
viselkedés megannyi apró mozzanatát. A regény erőssége a sokszínűség, ám a feleslegesen szerteágazó
cselekmény és a lehetetlen fordulatok sokszor szinte a történelmi ismeretterjesztés kevéssé irodalmi
színvonalára süllyesztik az egyébként olvasmányos, Mikszáth szellemességét és Jókai romantikáját
ötvöző izgalmas regényciklust, amely a megjelenés idején rendkívül népszerű olvasmány volt.

1977

Lődörgések kora

Az önéletrajz első kötetét, a Meglepetéseim könyvét (1974) eredetileg ifjúsági regénynek szánta az író,
de végül önéletrajzi kalandregény lett belőle, amely a Lődörgések korával együtt Hét szűk esztendő
címmel összefüggő önéletrajzot alkot. Az első kötet a századelei gyerekkor békés világába, egy nagy
papcsalád és a gyönyörű balatoni táj légkörébe kalauzol, gyermekien érzéki örömmel ábrázolva az
emlékeket. A második rész, a Lődörgések kora, már későbbi, a korai felnőttség korszakát mutatja be sok
humorral és metsző iróniával (már az első mondata is jellemző: "Engem már rég föl kellett volna
akasztani"); az elbeszélő-főhős gimnáziumi és kisvárosi csínyei és a későbbi folyóiratalapító buzgalom
körüli irodalmi anekdoták a nagynevű pályatársakról még akkor is emlékezetesek maradnak, ha valaki
netalán csak puszta szórakozásból, a könnyed elbeszélés öröméért olvasná el ezt a szinte pikareszk
regényt.
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