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A könyvben szerepel egy könnyelmű,
bővérű kis cselédlány, Irén, aki fékte-
lenül dobja oda magát minden kínál-
kozó kalandnak. Kati, — a könyv írója
és főszereplője — hogy megmentse
társát a teljes zülléstől, elrettentésül
elviszi a városligeti plasztikumba.

Mikor végigolvasva letettem a köny-
vet, én is úgy éreztem, plasztikumban
jártam. Horváth Mária, az egykori cse-
lédlány kézenfogott, elvitt azokra a he-
lyekre, ahol 25 évig szolgált. Bemutatta
a múlt rendszer kreatúráit: a dolgozó-
kat megvető képviselő urat, a feslett
színésznőt, a háború folytatásáért imád-
kozó hadseregszállítót, a háború utáni
nyomor vámszedőjét, a gerinctelen inté-
zőt, a here pénzmágnást, a cselédeket
zsaroló méltóságát. — a múlt mindmeg-
annyi rothadt, lelkileg fekélyes figurá-
ját.

A regénynek — helyesebben a kor-
és kórdokumentumnak — ez a legfőbb
erénye: ez a szinte naturalista lelep-
lezés.

Csaknem minden polgári regényíró,
mind a polgári életforma dicsérői, mind
annak kritikusai Maupassanttól Thomas
Mannon, Mauriacon, Kosztolányin, Mó-
riczon keresztül egészen a mai nyugati
írókig, megírták azokat a témákat,
amelyek ebben a könyvben egy-egy fe-
jezet közé vannak beszorítva. Az sem
vitás, hogy Horváth Máriánál sokkal
nagyobb tehetséggel, megjelentető,
irodalmi erővel. De ennek a könyvnek
van egy külön sajátossága és élménye:
az, hogy a mindent látó és tudó belső
cseléd szemével és szívével látja és érzi
át a megtörtént eseményeket. Ez a
látási szög, ha nem is mutatja meg
eléggé a társadalmi összefüggéseket, ha
kizárólag kívülről ábrázolja is a volt
uralkodóosztály egyes, képviselőit,
mégis megdöbbentően leleplező. És

mindezt Horváth Mária. Kati mondja
el. a múltban megvetett cseléd, aki em-
beri tisztaságával, becsületességével
mond ítéletet azok felett, akiket szol-
gálni kényszerült. Itt válik a cibakházi
szegény parasztlány az egykor elnyo-
mottak nevében halálos ítéletet kimon-
dó bírává.

Ezek a regény legfőbb erényei, —
de egyúttal ebből származnak hibái is.
A könyv főszereplője tulajdonképpen
nem Kati, hanem az uralkodóosztály
egy-egy képviselője. Kati sorsa tipikus: a
szegény parasztlány ,tíz- és tízezer meg-
személyesítője élt a felszabadulás előtti
Magyarországon, akik a becsületes férj-
hezmenés álmával mentek el cselédnek,
hogy megkeressék a „stafírungot". Kati
személye a könyvben ott vész el, ami-
kor az első helyre beáll cselédnek.
Innen kezdve inkább idegenvezető,
akinek emberi fejlődése nincsen meg-
indokolva. Az írásból csak azt érezni,
hogy Kati azért különb az uraknál és
többi társánál, mert ilyen tulajdonsá-
gokat hozott magával. De hiszen a leg-
több, cselédsorba került parasztlány
romlatlanul került szolgálatba és végül
a legtöbbjének — ezt bizonyítja be
Horváth Mária is — a körülmények, a
környezet hatására megcsúfolódott az
élete. Az itt-ott felmerülő pozitív hatá-
sok — egy-egy elejtett mondat a mun-
kásosztály igazáról és győzelmes jövő-
jéről — nem magyarázzák meg Kati
fejlődését, hiszen ezek nem gyakoroltak
rá sorsformáló hatást.

Elsősorban azonban a könyv éré-
k e i t kell nézni. És ha rajtam állna,
odaadnám minden fiatalnak. Ismerjék
meg azt az életet, amelytől a párt, a
munkásosztály ereje megszabadította
őket!

Tóth Kornél
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