
tották fel a lelküket: Mészöly mélázó ön
feledtséggel, Nagy izzó szeretettel, Dési
Huber egy ártatlan kisfiú megtalált hité
vel. - Gulácsy gyermekded őszinteségére

jellemző, hogy önvallomása sem illeszke
dik be a valóság kereteibe. Számára az
élet az álomnál, a mese káprázatánál kez
dődik. Mi sem természetesebb, hogy ma
gát álcázva és éppen a pap mezében áll
önbiráskodó ecsetje elé, hiszen az életé
nél is jobban sóvárogta a hitet, a békét
osztó vallás uralmát. És egy őszi hajnal
derengésében, egy kis középkori város
csendjében rajtakapja magát, hogy JÓ
volna, szeretne, még tán sikerülne neki
is - élni.

Az idős Lotz is, az ifjú Székely is, met
szőn éles értelemmel, de fagyos szívvel
vizsgálja a környező világ ellenállásán
győzedelmeskedő arcmását. Nem befelé
vallanak, hanem kifelé foglalnak állást.
Nem hajolnak meg a kordivat előtt, sőt,

erős akaratuknak szereznek irányitó szel
lemükkel érvényt. Már Barabás és Kovács
Mihály: kiszolgálják a közvéleményt. Nem
önmagukkal törődnek, hanem koruknak
kívánnak tetszeni. Még festői tehetségük
kel is főleg társadalmi helyezésük igényét
hangsúlyozzák.

Réti István görnyedő habozással, mint
egy eleven kérdőjel, áll az Idő értékelő

rejtélye előtt. Nemes magatartása, becsü
letes nyiJtsága szívhezszóló. - Szinnyei-

KÖNYVEK
GARREN-TRILOGIA. (Márai Sándor há

rom könyve.)
Igy kezdődött: négy fiú bandába verő

dik, valamire vállalkoznak, ami Márai sza
vával - játék, varázslat, átköltés, kaland,
körülöttük lélekzik a nyolcszáz éves város
"hegyek között, mélyen bevattázva. há
rom tornya az égbe mutat", A bűvszavak

már kisegítenek a "Zendülőknél", enélkül
elakadnánk a totemisztikus sárga frakk
birodalmában. A fiúk mindazt, ami törté
nik, a céltalanság kultuszának jegyében
hajtják végre, eleinte csak sínylik a há
ború kozmikus remegéseit, majd szembe
fordulnak a felnőttek világával, melynek
gyanús valóságát igyekeznek elnyomni a
banda betegesen művészi játékai között,
Eredendőbűnüketviseli a "Féltékenyek"
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Merse sötétbibor hátterű, puha, ápolt arca
megnyerő, mint egy szivélyes magyar is
merős, és titokzatos, előkelően idegen,
mint egy velencei doge. Taszit és vonz
egyszerre. Kifejezése kettős. Külsőleg: egy
nyugodt, közömbös, tán kissé élveteg, ma"
gáról semmit el nem áruló, tökéletes gent
leman. Befelé: egy robbanó nyiltsággal ki
tárulkozó, dúsképzeletű, féktelenül vidám,
forrón rajongó költő. És ha jól megnéz
zük, még a homálybavesző háttér is kacag,
mint tenyérrellefogott napözön.
Megdöbbentő, lenyűgöző Munkácsy ön

arcképe. Szeméből süt a lángész tudat
alatti megfejthetetlen, természetfölötti va
rázsa. - És elbűvöl, megszédít Rippl
Rónai vallomása a tükör előtt. A behúzott,
néma száj vádol: "Nem értettetek meg!"
De a múlandóságon túlnan néző szem ki
olthatatlan, égő szikrákat ontó fény.

Búcsúzóban a szerencsésötletű tárlattól,
szenteljünk néhány gyönyörködő pillan
tást Aba-Novák magabiztos, erélyes ar
cának. Ha jobbfelől, néhány méterre ál
lunk az egész képet betöltő fejtől: a nagy
karimájú kakp, mint háttér, elfödi a viIá7

got, a zöld-kék folt, mint felhőtlen égbclt
kéklik, és a megelsvenedő, életerős férfi
arc, villogó, nyílt szemmel, úgy szemléli
korát és a rohanó időt, míntha egy dü
börgő vonat ablakából hajolna ki.

Hayls Géza

két testvérbőse is: évtizedek óta szeret
tek volna menekülni - Perúba s Kar
nakba - az emlékektő l, megpróbálták a
"gúnyos, deduktív módszereket", de a fer
tőzést nem tudták kiheverni, megmaradt,
mint a mélyen megbántott lélek írtózáaa
a valóság feltörő rémképeitől. A tapasz
talatlan olvasó értetlenül áll szemben egy
fejezetnél Ábellel, a varázslóval. Míns'ia
az író valamilyen oda-nem-illő közjátékot
iktatott volna hősei sorsába, lélektani tré
fát, mely csak arra jó, hogy próbára tegye
az "írói hitelt" kereső olvasót. A hazatérő

két Garren - Péter és Tamás - régi, bű

vös szót kérdez az ittfelejtett kövér, meg
kopaszodott bandatársától: varázsolsz-e
még, Ábel? "... de csak egyideje
mondja mentegetőzve-, azelőtt írtam. De



most már elmúlt az idő, amikor a szavak
még hatni tudnak. Kénytelen vagyok igy
varázsolni ..."

A varázslat itt az autosuggestiónak ke
serű módja: a varázsló mindig szomorú,
Fiókjában ócska csengóvel egy képzelet
beli mandarin számára - ül a szomorú
Abel s védi a Művet, mely ködből, illú
ziókból, hagyományokból alakul. Monu
mentális, csak éppen megfoghatatlan, köd
falain keresztül alig hatol át a változó vi
lág zaja. Grál-szerű megközelíthetetlensé
gében igy rejtve is marad a be-nem-ava
tott idegen előtt.

A tengerparti Kassa csak kísérletí állo
más d főhős Péter számára, aki a Féltéke
nyekben is talán már legtisztábban jelké
pezi az álló trilogiát. Nincs még egy ilyen
statikus remekmüve a roman-fleuve müfa
jának, mint ez a történésnélküli történet,
mely a ..Sértődőttekben" leli meg legbó
beszédűbb fogalmazását. Mintha az író ha
dat üzenne mindannak, ami klasszikus re
gényszerkezetre, történetre utal. Meg
vetné, mínt novellájának furfangos hősét,

a mesegyárost, aki ..friss, eredeti meséket
szállit házhoz kereskedők, bankárok, gyá
rosok számára, mínden este elalvás előtt,

telefonon, egyéni akusztikájú, optimista
meséket, teljesen az előfizető igényére
szabva, kívánság szerinti hanggal s óhaj
szerintí befejezéssel ..." Igy fog egyre in
kább irtózni minden ..regényszerű"-tól.
írói művében alig találunk néhány valódi
párbeszédet, legtöbbször recítatívová szé
lesednek, szétduzzasztja őket az emlék
anyag.

Garren Péter, e műfaj nélküli művész

Párisban rátalál a rejtett remekműre, míg
csak néhány sarkot, a szembenlévő ház
szobáját veszi szemügyre. s igy csak egy
kispolgári élmény önfeledt szépségében
csillan fel elemző művészete. A baj a
Hanggal támad, amikor a rikácsoló Diktá
tor hirtelen betölti ezt az idilli kisvilágot
s Garren Pétert arra kényszeríti, hogy el
induljon a reflexiók dantei körében, ke
rengjen közöttük, mintha valami titkos erő

lebénitaná s nem érkeinék meg már soha
sem a kozmopolita vendéglátókhoz. Talán
értelmetlen is lenne az egész, ha nem tá
madnának fel a Féltékenyekból a másfél
évtizedes hallgató torzók, s nem hallanánk
valami újat Emanuelről. a szomorú fegy
vergyárosról. Mennyit szerettük volna va
laha tudni róluk, de a Féltékenyek írója
ma már fukar kezekkel mér, a mostani

Emanuel úgy hat, mint a megvert hadve
zér posthumus emlékiratai tükrében a teg
napi történelem. Péter látszólag már meg
tagadta a szolgálatot Emanuelnél, mert
úgy érezte, ..míntha bekötött szemmel dol
gomék egy kalózhajón" . Csak éppen to
vábbra is ott él szívós, szinte elnyűhetet

len passzívitásában, Emanuel napjai s
bolygórendszere között,

A Sértódöttek mikrokozmosza hiteles
volt, míg csak a quartierbeli szerétkezök
ból s Emanuelból állt. De amikor színte
orvul belereccsen a hang - egyszerre el
veszti a regény egyensúlyát. Ma már
szinte elképzelhetetlen, regényben is, hogy
valamikor démoni volt: az egész világ
reszketve csavarta fel a rádiót. Ma már
csak nyomasztó emlék, amint üvölt bele
a pusztába: túlközel vagyunk ahhoz, hogy
felidézzük erejét. Az az érzésünk, hogy a
Sértódöttekben ez a makrokozmosz nem
tartozik egészen szorosan a Remekműhöz,

melyet hivebben jelképezett a sárgafrakk,
Aeolushárfa s a szeretkezö kispolgárok,
mint Hitler hangja s a megszállott német
monológja a Páriskörnyéki mükertben. Az
élő történelem a maga lenyűgöző monu
mentalitásával nem regényanyag olyan
fajta mű számára, melyet a franciák a Szó
Katedrálisának neveznek. A Garren Péter
maszkját viselő író, aki mesebelí Kar
nakká tudta varázsolni a rajnamentí kis
várost, melyben mindent átkölt, megszé
pít, libegövé tesz, ami közelbe kerül .
most ezzel a történeti matériával nem tud
megbirkózni: esszé .lesz, néhány novella,
politikai vádirat, vagy mémoíre, Mintha
elfelejtené néha, hogy kortársak s szem
tanuk az olvasói, akik épp annyit, néha
talán többet is tudnak az alapanyagból,
mint a szereplők, akik gyakran nem min
dennapi fölénnyel nyilatkoznak a világ
pillanatnyi "nagy" kérdéseiről,

A különös csak az, hogy a Carren-triló
gia harmadik szakaszára, a Sértódöttekre
az író már régen készült, akkor, amikor
a Hang-ot még csak nagyon-nagyon keve
sen ismerték. Mit is igért a Féltékenyek
utolsó akkordjaiban? ..... Anna talán majd
elmegy Péterrel Karnakba ... talán íttma
rad, őrzi a hárfát és a Gatren-titkot ...
Péternek örökösen két hazája lesz, vias
kodik majd a maga módján az embertelen
Emanuellel ... tudja, hogy Anna még egy
szer megjelenik Péter életében s a kis
Juditnak is lesz még szava Péterhez .. ."
Az iróban akkor még másféle Garren-mí-
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tosz élt: Abel, a varázsló, Garren Péter,
Tamás, Anna és Judit mozogtak csak a
szűk, kisvárosi színen. Most helyette Pá
rist kapjuk a harmincas esztendők dere
kán, benne egy eléggé személytelen Pé
tert, aki már inkább csak a baljós idők

tehetetlen európai lelkiismerete. Ezentúl
látunk néhány laza szalónsarkokat, ahol
kísigényű, anakronisztikus bírverők mond
ják ma már oly kopott szólamaikat.

Mindezt csak lelkünk könnyítésére
mondtuk, mert ma is az a meggyőződé

sünk, hogy Márai Sándor Garren-műve

egyike a magyar irodalom legnagyobb
igényű, legizgalmasabb alkotásainak. Na
gyon nehéz olvasmány, daedalusi közjá
ték, veszedelmes az olvasó számára, ha
nem visz magával kötelet s varázsigét. De
mégis, minden bírálat s minden ítélet elle
nére lenyűgöző, társtalan kompozíciójú ki
rándulás a magyar lélek tágas birodal
mába, melyben csodálatos dialektikájának
szépségével pótolja az író a laza, gyak
ran hiányzó körvonaleket.

Passuth László

ISZONY. Németh László.
A regényírás válságában a mindenek

előtt csak népszerűségre törekvő írásmű

vek egy-egy tetszetős problémát ragad
nak magukhoz s ezt célzatosan felduz
zasztják, elvérszegényítve az élet egyéb
oldalait. Az ezekkel aláhanyatló színvonal
nem alkalmas arra, hogy az olvasóhoz
közelebb, helyesebben: életközelbe hozza
a művet, Voltaképen ugyanezt cselekszik
a problémakörükkel és' megírásmódjukkal
az írónak csak magával törődését jelentő

regények is; a csak beavatottaknak ért
hető, nagyszerű, hűvös fölényű megirás
már magával a virtuóz technikával felette
akar maradni annak a szándéknak, amely
nek a regény-iparosodás viszont feláldozza
a sztnvonalat. Ezek közül egyik sem ad
valóságot. Irodalmunk válságában a
problémát jelentő tünet voltaképen az,
hogy az ál-regény elnyomja a regényt, a
célzatosság, vagy a virtuózitás a regény
ben az életet. Mindez így általánosítás;
de annyi jogosultsága van, amilyen mér
tékben a tapasztalati tények az irodal
munkat szemlelőből ezt kiváltják. Jelentős

mű az, amely ezek után újra az élet ér
zékelését kelti fel bennünk..

Németh László új regénye, az Iszony,
első személyben íródott és ez az elsősze

mély: asszony. Ritka merészség és nem
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könnyű művészi feladat, ennyit meg kell
állapítanunk akkor is, ha nem is akarunk
mélyére hatolni annak: vajjon csupán erő

próbának vállalta-e az író ezt a formát,
avagy a mondanivaló kifejezésének alkati.
művészí kényszeréből.

Ami a regényben magávalragad, első

sorban a nyelvi kifejezőerő. Ahogy a dol
gokat megjeleníti, a vérbő realista író nyi
latkozik meg bennük. Érzékletesen tapint
ható képzetek teszik tömörre mondatait 8

bár a szellem nyugtalan feszültségét érez
zük, mindenütt ott van a letékező öntudat,
ami biztos egyensúllyal ragadja meg a mű

vészt élmény legpontosabb kifejezését. Hz
az, ami miatt nem hígul fel, nem válik
szétomióvá és nem lazul sehol. Egyéni
nyelv, amely erőteljes színességével népi
szőttesek sűrű gazdagságát idézi. Gazdag
és hajlékony, nem válik szárazon gondo
lativá, szerkezetívé, bár az elvonatkozott
elemeket is pontosan ki tudja fejteni vele.
S nagyon érdekes, hogy mindez: az asz
szonyi elsőszemély megszólalásának szol
gálatába állított kifejezőkészsége, ennek
módja, kapcsolásainak és stílusának belso
sodrása legkitűnőbb nőiróinkéval, Kaffkáé
val, Molnár Katáéval rokon.

Már az expozíciónál ugyanolyan erővel

jelenülnek meg a valóságos cselekmény
képei, mint a belső történés: a nő emlékei.
Ahogy alakjait megjeleníti, - a gazdász
kemény tömzsi keze a kutyán: az egész
alak úgy bontakozik ki előttünk, ahogy
a téli tájból kilép. Sorsa csak később fog
előttünk kialakulni, de alakját, lényét
első megjelenésénél már megismertük. A
mű epikai vonulásában minden a tények
ről beszél; ha más időben és más alakon
keresztül láttatja például ezt az alakot,
ezzel nem csak jellemez, hanem a cselek
mény fölfejlődésében ez már egy kerék
fordulat és amondanivalóhoz szükséges
egész képet teszi teljesebbé. Minden vi
déki, táji képe egy-egy genre-kép. A nő

irók alkati sajátosságával rokon ugyan
csak az a miniatűrig pontos éberség a rész
letekben, a gazdász udvarlása például,
ahogya lányt követi a konyhába, a já
rása, a környezet, ahogy megbotlik, amit
mond: s a részleteknek ez a gazdagsága
meleg és színes, íze van és hőmérséklete,

nem érzik rajta semmi merevsége a mű

vészí élmény-kibontásnak, hanem ott for
málódík a szemünk előtt. S ez a leíró
részletesség nem csak atmoszférát teremt,
hanem az olvasót bele tudja hozni ebbe



II légkörbe, meg tudja csinálni velünk azt,
hogy rangrejtve ott tudjuk érezni magun
kat az eleven sorsok között.

De voltaképen az a fontosabb, mit mond
az író ebben az asszonytest-ruhában ne
künk, mihez tudott közelebb jutni ó s kö
zelebb juttatni minket.
Hősnője ma már nem különleges női ti

pus, de olyasfajta, akiból a középkorban
sokat megégettek volna. Mindaz, amí kör
nyezetéből következően, de főképen férfi
uő-kapcsolatban történik vele, s ami a
női alkatnak megfeleló kell hogy legyen,
belőle, a tipusnak ebből a specieszéből

heves ellenkezést vált ki. Az fró nem okos
kodik, nem kutattatja velünk ennek az
okát, elkerüli annak a veszélyét, hogy
kórtörténeti alanyt csináljon belőle; ha
nem felmutatja az apa és a leány gyengéd
érzelmi kapcsolatának finom rajzát, a
leány tanyai magányát, amelynek csend
jében önmagát őrzi s azt, hogy ellenke
zése a fiúval megkezdődik már akkor,
amikor ez mint asszonyi portékét meri tak
sálni. Ellenkezése ösztönös a szerelmes
leánykérő fiúval szemben, akire mindenki
rá akarja beszélni; s apja halála után nem
csak rokonai, hanem a körülmények is ke
rítőkké válnak körülötte. A házastársi na
pokban sorra derülnek ki a hazugságok
közöttük, az, hogy alkati és lelki színvo
nalkülönbség miatt nem egymáshoz valók,
a gyermek sem hozza őket közelebb s lZ

asszony egyképen menekül férje és ön
maga sötétebb erői elől, amikor elhagyja
férjét. Visszatérése sem old meg semmit
közöttük, csak tovább viszi az asszonyban
azt a lázadó, halálra-kívánó ösztönt, amely
akár lassú halállal, akár gyilkossággal, a
másiknak az életére tör - a maga szaba
dulásáért. S az asszony a férfi halálával
visszanvert önmagát, mintegy saját ere
deti lényét.

Rokonszenves ez a hősnő? Nem az. Egy
átalában nem olyan szavakkal jellemzi új
szülött gyermekét sem például, amelyek
szeretetet mutatnának. Olyan természet-e,
aki anyaságában sem tudja odaadni, elve
szíteni magát? Odaadását a gyermek, a
férj, a közösség, a társadalom felé - ami
ken mindvégig kívül marad -, csak az
állandó napi munka kötelességteljesitésé
vel váltja meg. A férfi sem rokonszenves.
Nem rossz ember, talán még jobb is az
átlagnál. Minden megmozdulásában benne
van a "természet" embere, a maga vissza
taszítóan kicsinyes hazugságaival, ame-

lyekben őszintén hisz; átlagosságában oly
magamegelégedett, megfellebbezhetetlenül
jelentéktelen, eszébe se jut másnak lenni;
oly vérlázítóan, oly reménytelenül, oly
végesen ember.

Az asszony a maga magasabb belső vo
naláról természetesen látja mindezt, ahogy
átalában nemcsak kívülről nézi a dolgo
kat, hanem kicsit feljebbről is. Küzd ön
magával saját gyűlölete ellen s az ellen
a vállalt kötelessége ellen, hogyha sze
retni nem is tudja, de legalább eltűrni

akarja. Az önfeláldozó és béketűrő szere
tet legmagasabb állapotát az író nem en
gedéyezi hősnőjének, embert és nem szen
tet akar elénkhozni.

Rokonszenves alakot egyáltalán nem ta
lálunk a regényben. Az író művészete

teszi, hogy megértjük őket, mert könyör
telen pontossággal, sorsuk csapdájában
vannak ábrázolva. S a megértésen túl
részvéttel fordulunk feléjük. Ahogy II ha
zugságok elkendőzésére mutat a házas
ságban és a hazugS'ágok belegyökerezé
sére a társadalomban, a kegyetlenségig
igazságkereső, de voltaképen olyan dol
gokra mutat rá, amiket megingatni szinte
lehetetlen, mert legtöbbször az emberek
léte van felépítve rájuk.

Az elrontott házasság történetének kö..
rén belül az író kibont egy mélylélektani
belső kört is, az asszonyalkatának kérdé
sét. Hősnője mindent becsülettel végez,
lelkiismeretesebben az átlagnál, sőt egy
bizonyos etikai sugárzás veszi körül, de
pontosan és éppen amire az átlag asszony,
arra semmire sem jó. Az író szerint: 
mintha az élet valóban akarna egy olyan
lényt, aki mire való? - apácának, pap
nőnek, művésznek, szűznek, - olyannak,
akit nem nyálazhat be másik ember. Az
iró a regény veszélyes pontjain szeren
csésen meg tud menekülni attól, hogy fel
sőbbrendűvé, - még attól is, hogy démo
nivá magasítsa, hogy művészi jelképpé
Idealizálja: bár az emberek felé való oda
adásnak a teljes hiánya s a csak a mun
kában való felégés inkább Iérfíprobléma,
mint asszonyi. Itt erős a kisértésünk, hogy
az író Jung-i "animájának" ábrázolását
lássuk bele a hősnőbe.

De maradjunk meg annál, hogy elron
tott életet ábrázol. Nem kísérli meg, hogy
elméletet húzzon föl, hiszen ennek az el·
rontott életnek kényszerű hazugsága a re
génynek minden lapján megmutatkozik.

Ha műszavakkal akarnánk élni, mond-
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hatnók, hogy individualista iró índívíduál
pszichológiai regénye, amely mély igaz
ságlátással leplezi le, hogy az ember élete
mennyire közügy. A férfi halála után az
asszony megnyugvása a beteg gyermekek
ápolásánál ismét csak nem odaadásban tel
jesedik ki, hanem feloldódik valami nyu
godt derűhenr a szűzies magány elértségé
ben kapja vissza önmagát s kisleányát is
úgy szemléli, most már szeretettel, mint
egy darab reábízott szegény emberiséget.

S06s Lászl6

TIZ szAL GYERTYA. Fekete lstván el
beszélései. - (Új Idők-kiadás.]

A könyv bevezetője egy dunántúli ve
gyeskereskedésből ad pillanatképet, ahol
a bolt h~mályos szögletében tíz szál
gyertya vár vevőre. A tíz szál gyertya
egyenként kel el, a kötet tíz elbeszélése
a tíz szál gyertya útját követi. Ezzel a ke
rettel fogja össze az író a tíz különböző

műíajú írást: van köztük életkép, anek
dota, érzelmes epizódokból összefűzött

élettörténet és az író ostromnaplója. Mind
egyikben szerepet kap egy szál gyertya:
- még az ostromnaplóba is beleszövi (iZ

író, hogy az óvóhelyen használt gyertyát
a dunántúli boltban vette - néhol mint
egyszerű dekoráció, másutt a szerkesztés
segédeszközeként: a perszonifikált gyertya
"vallomása" köti össze a különböző motí
vumokat.

Ez az apriori keret súlyos béklyót köt
az író szemléletére, már az elbeszélések
témájának megválasztásában is korlá
tozza. "S a gyertyák elindultak erre-arra,
örömre, sirás ra, bánatra, vígságra. Világi
tottak élőknek és holtaknak, utaknak és
emlékeknek, szegényeknek, gazdagoknak,
tivornyáknak és áhítatnak ..." - írja d

bevezető, már a stílusával ís jelezve, hogy
a gyertyák "nagy pillanatoknak" lesznek
szemtanui: keresztelőkre, halottaságyakra,
bontakozó és beteljesülő szerelmekre
szórva fényüket.

A minden elbeszélésben felvillanó gyer
tyaláng mellett a természeti tájkép is
visszatérő elem. E képek mögött nem ér
zünk objektív tájat, inkább a hagyomá
nyos évszakábrázolásokra emlékeztetnek.
"Március volt és tizenharmadika. Hajnal
ban északi szél csapott hirtelen a városra
és a szitáló esőcseppek megfagytak a le-
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vegöben, Esett a :hó, pedig a. barackfák
ágai már bimbóban voltak és a kertekben
sárga kis arcával már napok óta nevetett
a kankalin ..." - így ír például a már
ciusi tájról, de a többi kép is a kalendá
riumok konvencionális fejlécrajzaira emlé
keztet: "Vénass:lOnyok nyara száll a leve
gőben. Most múlt dél, de a nap már nem
tüzes, csak meleg, mint az öreg ölelés. A
tarlókon kolomp kondul az ősz elé, a szán
tások felett elkésett lepke táncol, a pata
kok csendesen susognak. mint ősszel az
öregasszonyok, s a napraforgók nehéz fej
jel hajolnak a föld felé, mintha gyónná
nak". Néhol az elbeszélések cselekményé
ben is felhasználja a hónapokhoz fűződö

hagyományos képzeteket, hangulatokat: a
csaposfiú vonzalma májusban érik szere
lemmé, a keresztelő a természet megúju
lása idején zajlik le, a vénasszonyok nyara
a magára maradt öregember utolsó viga
szát ragyogja be.

Ezeken a feltűnő külső jegyeken túl ter
mészetesen Fekete István egyéni látás
módja, korábbi köteteiből ismert hangu
latfestő készsége, kiforrott, könnyed stí
lusa füzi kerek egységbe a tíz elbeszélést.
Fekete István legnagyobb erénye, hogy
nem lépi túl írói képessége határait: az
úttörők vivmányait, eredményeit csiszol
gatja tovább. Részben innen ered nagy
népszerűsége is, másrészt minden bonyo
dalmat kísímító optimizmusából és derű

sen fatalista társadalomszemléletéből."Ma
péntek, holnap szombat, a napok jönnek
és mennek s egyszer majd elfogynak ..."
- mondja egyik höse s ez mottóul kiván
kozik az egész kötet élére. Ez a mondat
a Fekete-irások időszemléletét is megvílá
gítja: valami lomha - az egyéntől füg
getlen - időkerék görgeti a napok egy
másutánját ezekben az elbeszélésekben.
Az idő múlását külső "objektív" tények
illusztrálják: gyakran rajzol pókhálós pad
lásokat, kopott lépcsőket, ódon pinceive
ket.

Parasztszemlélete nem lépi túl aGár·
donyi-féle hagyományokat: Jánost, az ura
sági kocsist igy "látja" a gyertya lángja:
"Nincs mit nézni rajta. János belenézett
a gyertya kis világosságába s a lángocska
szinte lesütötte a szemét. - Ezzel az em
berrel nincs mit kezdeni. Egyszerű, mint a
föld és vén, mint a tűz. Ilyennek szüle-

tett ..." Vargha Kálmán


