
FÜST MILÁN VILÁGA 

Áhitat. Störr kapitány, a Feleségem történetének hőse, idézi maga-
elé azoknak a kínaiaknak alakját, akik képesek egész életükön keresztül 
elmerülni egyetlen virág csodálatába és nem unják meg soha. Ugyanezt 
a virágkultuszt végezte a kapitány is, ha nem is mindig ilyen keleties nyu-
galommal. Mert az a rózsa, melyet végül megmentett a zavartalan szemlélet 
számára, sokáig ólom- és vérszínű hullámokon táncolt előtte és hogy elér-
hesse, magának is meg kellett küzdenie az erőszakos elemmel. S az író, mikor 
egy végzetes szerelem teljes színskáláját végigjátszatja hősével, elérkezik 
ahhoz az ultraviolethez, amelyen túl a sugarak már láthatatlanok, vagyis 
megkezdődik az az állapot, melyben a poesie pure dogmaszabói a művészet 
végső emelkedettségét látták: az áhitat. Szerelem és művészet egyformán 
képes kultikus gyökereket ereszteni ebbe a talajba, melyet az esztétika kö-
zönségesen örök szépnek nevezett, vagyis metafizikai fogalmakkal operálva 
igyekezett meghatározni az erőtartalékoknak azt a csodálatos világát, ahol 
az elért, látszólag teljes összhang és nyugalom mögött a legnagyobb feszült-
ség és diszharmónia is megfér. 

Műgond. De ha a harmónia metafizikai szempontból az ősképek tulaj-
donságaival rendelkezik, vagyis nemesi levelének pecsétje a ráismerés, ak-
kor művészileg könnyedén vagy fáradságosan, de mindenképpen bizonyos 
magasbalendülés és erőfeszítés által meghódított cél, melynek vegykonyhája 
és alchimiája van. Ezt tudták a Baudelaire és Flaubert típusú írók, sőt 
tudta Tolsztoj is, akinek homéroszi naivsága mögött a költészet titkait is-
merő, gyakran mívesként fúró-faragó poéta doctus bújik meg. S ezeknek 
osztályába tartozik Füst Milán is, verseinek hölderlini variáns-sorával, regé-
nyeinek kikísérletezett technikájával. Tulajdonképpen az történt nála, amit 
bizonyos növények vagy állatok is megcsinálnak öntudatlanul, mikor pom-
pás szirmokat és ragyogó pávaszemekkel csillogó tollazatot vetnek ki maguk-
ból, vagyis a létért való küzdelmet, a látás számára, átalakítják a szép-
ségért való küzdelemmé. S ettől kezdve nincs is számára fontosabb, 
minit ahogy a hermelinről mondják, hogy inkább rohan a puskacsőnek, mint 
a sárnak. 

Teljesség. Ugyanakkor a szépség világának legnagyobb problémája a 
teljesség. Füst Milán itt tette meg a döntő lépést, hogy formailag olyan 
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kereteket teremtett, hogy nemcsak az aranymetszetek édeskés, bidermeyer 
poétikák szerint tanított, szép-harmóniája fér el bennük, hanem a szakadé-
kosan tragikus élet is, gótikus torzságával és grécoi átszellemültséggel, az 
altamirai képektől a naturalizmusig. A Szakadékoknak, ennek a kisregények 
hőse, aki végigcsinálja a század divatos vitálista szökését, hogy ismét 
visszahulljon a kompromisszumba, a század szintén divatos „különbéké-
jébe", álmot lá t : őrjöngő sebességgel forgó csillagot, s mikor megkérdezi 
tőle, mit akar, a csillag váratlanul azt feleli: — Ki akarok teljesedni. 
S valóban ki is pattan belőle egy kis csillag s nyomban jajveszékelés hal-
latszik: — ja j , nem ezt akartam, nem ezt akartam. Mert a teljesség 
lényegében csak fájdalom a földön. A kép megismétlődik a Cantus Fir-
musban, melynek első sora éppen a teljesség felett kondítja meg a halál-
harangot: „Mindennek el kell mulni", hogy aztán megjelenjék Jézus: 
„Lobogni kezd az úton — bomolni kezd a pályán — s mint a megőrült 
csillag — okádja fá jó lelkét — forog és nincsen társa." 

A nagy szenvedély. A teljesség földi síkon a romantikusok grande 
passionjában jelenik meg. Ez a nagyemlékű rekvizitum, mely a század-
vég naturalista regényében a mérleg másik serpenyőjébe az unalmat vagy 
kiábrándulást dobva, igyekezett nyugalmat teremteni, Füst Milánban 
és hőseiben teljes erővel él. 

„ . . . Lelkendezés voltam, mondhatatlan 
Vágyakozás s olyas után, amit nem i smerhe tek . . . . Hajladoztam 

hajoltam, mint szélben a fák, 
És nyújtogattam nyakam, mint struccmadár, — sovány nyakam ... 
S nem tudtam, mitévő legyek a sóvárgástól, olyakkora volt 

bennem a néma fájdalom . . . " 
Ez a költő, aki „tudásnál még nagyobb tudást", „s hol világos 

volt az ég, nagyobb világolást" keresett, Önarcképe szerint, (testvére hősei-
nek, az Advent ifjának, aki mindent a hitre tesz, bízván benne, hogy az 
a gyengékkel is képes csodát tétetni, de testvére az Aranytál milliomosának 
is, aki átéli a pénz démoni hatalmát, s lelkében ennek kivédésére egy másik 
démonnak ad tanyát s csakúgy mint a Boldogtalanok asszonypusztító hősé-
nek, aki komor szenvedélyével három életen is átgázol, vagy Störr kapitány 
féltésből rajongásba szublimálódó szerelmének és a Cicisbeo megcsalt öreg-
jének, halálba hajtó szomorúságában. 

Szellemek. Újabb romantikus hagyomány az, amely a shakespearei 
nagy romantikáig, sőt az őskori vallásos révületekig nyúlik vissza, hogy szel-
lemek népesítik be világát. Ahogy Goethe lélek-hite az entelecheiához veze-
tett, úgy követeli a nagy szenvedély maga számára, hogy a síron túl is 
éljen, akár mint wertheri akarat, vagy Petőfi sírból-kelő árnya, vagy Min-
vána ossziáni keserve. És ahol egy szellem van, ott van több is. Füst Milán 
ifjúságának lírai költeményeit, ezeket a parázsfoltokkal festett éjszakai képe-
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ket, különös körvonalú szellemek népesítik be. Egyrészük összenőtt az éj-
szakával, de tagjaikra néhol, a fényképészet műszavával élve, csúcsfényeket 
kapnak. Így az egyi kszellem, dantei humorral, a lehámozott répahéjat a 
részeg kalmárra dobálja, míg a másik egy toronyból sandít rá. S mikor 
a Cicisbeo hőse elhatározza, hogy tettenéri a szerelmeskedő Fiamattát, külö-
nös zajokat hall, s eszébe jut egykori nevelője, aki figyelmeztette, hogy fog 
még egykor szellemeket is látni. S a hallucinált bicegő és seprő zajban való-
ban felismeri az intő szellemet és visszafordul. Az Advent bírójához, ehhez 
az egyszerre rembrandti és rubensi színekkel és fényekkel átitatott figu-
rához, eljönnek az elítéltek lelkei. Störr kapitány szerelmét pedig az emeli 
a valóság fölé hirtelen, hogy megpillantja eleségét, mikor már rég, meghalt, 
olyan ruhában, melyet utolsó napjaiban viselt az asszony, de melyet ő már 
nem láthatott. 

Érzékenység. Nagy szenvedélyek és metapszichikai tények felfogá-
sára érzékeny költői kedéllyel kell rendelkeznie. Az érzékenység szükség-
képpen több sebezhető felületet kínál s ebből születik meg Füst Milánnál 
a panasz, sok gyermeki daccal és ugyanakkor filozofikus önfegyelemmel 
párosulva. A Szellemek utcájában, ebben a leglobogóbb, hatvan fáklya láng-
jától égő látomásban, „a mélyen elrejtőző, néma férfikort" igéri maga szá-
mára, „hűvös sugallattal", mint aki védekezni készül érzékenysége ellen. 
Máshol panaszainak „fiatalkori önzéséről" beszél, ami szükségképpen lírába 
kívánkozott. Ez a sokféle kereszthúrozás teszi lelkét komplexxé és finomsága 
ellenére is erőssé, mint a pók hálóját. Természetesen az ilyen lélek nem a 
nappal, hanem az éjszaka számára fogékonyabb, mikor „az árnyék két 
részre oszol" és elégikus világának — még zsoltárai is elégikusak — árnya-
latrajzaiban is az alkony küzd a színekkel. 

Tragikus életérzés. Füst Milán, az érzékeny költő, pajzsot és dárdát 
vesz a kezébe, hogy megharcoljon az élettel, melyben legtöbb hőse megbukik. 
Megvív a vidámság kísérteteivel és mintegy a szomorúság papjaként meg-
áldoz. 

„Sápadtan önts tehát a reszkető láng bíborába még kevés, nehéz 
olajt, 

Hadd csapjon fel magasra s lobbanva égjen el s hirdesse kínjaid 
Mi Urunk előtt ki bús felhők mögül halál képében ránk leselkedik 
És nézi szörnyű szenvedéseink egykedvűn s réveteg mosollyal." 

A tragikus tablóknak egész sorát festi meg. Störr kapitányt beleál-
lí t ja egy gyönyörű hajnalba és szájába adja a kiáltást: miért hogy az ember 
ennyi szépség ellenére is boldogtalan. Amine emlékezetében pedig az elbe-
szélő apja példájával vigasztalja magát, miután életének egyetlen nagy al-
kalmait, az igazi szerelmet hagyta kicsúszni kezéből. „Estig tar t a nap és 
egy napot estig minden nap ki lehet tartani. — És ennyi az egész." Hogy 
tragikus életérzését milyen démonian tudja az életből kihámozni, mutatja 
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a Nevetők egész felépítése, ahol a hatalmas gyermekkori hahotákból végül 
is képzeletben — megölt hullákat körülfolyó fantazmagóriák kelnek ki. 

Megszállottság. A tragikus látás szükségképpen fakad az emberi sors-
ellentétes elemeinek felismeréséből. Az ember, akit Thomas Mann természeti 
mivoltában vidám, (természetfölötti voltában azonban nyomorult lénynek 
nevez, mint két világ polgára, elveszti a talajt lába alól. Így támadnak a 
hamleti kétségek, melyekbe — a dán királyfi példája szerint — bele is 
lehet őrülni. „A (téboly van a dolgok mélyén" — állapítja meg Störr kapi-
tány s Füst Milán lírájának így egyik legtöbbet használt szava a téboly, 

Őrültség a mámor is, mely esztelen táncba veti bele magát a déli szigeteken; 
megszállottság a szerelem, a barátság és minden, amiből az életigenlés beszél, 
mert a lét kétes. S mégis 

„E kétes lét kedvemre van! De lásd, tajtékos szájjal mégis vissza-
hőkölök, 

Irtózva küzködök, hátrálva vívok átkozott! vívódva menekülök el, 
Holott oly barlang nincs a nagyvilágon, melyben végre elalélva 

pihennék." 
Füst Milán is, életlátását összefoglalva, hőseivel együtt testvére Em-

pedocles nyugtalanságának, aki tudja, hogy földreszállásával „az örjöngő 
harchaz csatlakozott." 

Feloldás. Ezzel a szörnyű tehertétellel, melyből schopenhaueri filo-
zófiák születnek és nirvánák semmiségei nyílnak, teremtette meg talán leg-
ragyogóbb művét, a Negyedik Henrik Királyt, aki életfilozófiáját így fog-
lalja össze: „Az élet zűrzavar. Kezdj bármibe, amit a véletlen sugall s 
mondd rá, hogy jómagad is úgy akartad. Mint a szőlőtőt, (becsapnak ám. 
Mert addig mesterkednek véle, gyötrik, amíg nagy fürtöt terem... S a végin 
ő is így akarta. S így te is. Amit beléd csempész a sors, az volt a dolgod 
i t t . . . " Az Ady Endre Kényszerűség-fáján is így terem meg a gyümölcs. 
Henrikben Füst Milán a modern irodalom egyik legkomplexebb figuráját 
teremtette meg. Gyermeteg naivsággal tud örülni az életnek. Szüntelen a pil-
langós vígságot kergeti, durva tivornyákban és játszi kedvtelésekben. Köz-
ben belelát az élet legharagosabbszínü sötétségeibe is, és nagyon jól tudja, mi 
a szenvedés. Mégis mohón harap bele az élet gyümölcseibe és nincs az a kín, 
melyben kívánatos voltukat elfelejtené. És mert a művészet is végeredmény-
ben felszíni csillogás, a benne ábrázolt élet is „attraktiv elemekkel" van tele, 
hogy Füst Milán esztétikájának egy kedvelt kifejezésével éljünk. Viszont 
éppen ez teszi lehetővé emlékező hősei számára — minden elbeszélése ilyen 
emlékezés — hogy csak úgy lobogjon bennük az a kápráztatóan szép, cso-
dálatos kígyókat vető láng, mely egykor megmarta őket. És ezek a hősök 
néha mintegy megkövülnek és öntudatlanul is az esztétikusan látó szem nézi 
rajtuk keresztül a sötét sorsot. 

Első személy. Az esztétikus látás mindenkor egy sajátos nézőpont 
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választásából fakad. Ezt még a fényképészek vagy élő-képek beállítói is tud-
ják. Füst Milán művészetének első pillanatra adódó trükkje valóban az 
előbb említett első személy: álarcoknak és szubjektív érzéseknek közös neve-
zőre hozása. Az impassibiliitének a nehezebb formáját választotta, mert első 
személyben mondatja el minden történetét. Tehát szigorúan meg kell kon-
struálnia minden alakot, hogy el ne kövesse a felkínálkozó blundert, amikor 
a regényhős az író szócsövévé válik. Viszont a konstruálásnál egyszerűbb 
módja ennek az, ha beleéli magát az idegen sorsokba, olyan erővel, hogy 
egy időre megszűnik saját lénye és azok szólanak helyette. Még érdekesebb 
ennek a fordítottja, vagyis a lírai szerepjátszás. Különösen fiatalabb korá-
ban ment el benne Füst Milán a végletekig. Annakidején középkori lélek-
nek nevezték e miatt. Pártfogójához fohászkodott, egy régi művész nevében; 
mint a máltai lovagrend tagja szólott; képzelt helyzetekbe élte bele magát; 
Árménia tájain bolyongott, hogy hevesen tóduló élményeit egy pszicholó-
giai térre átvitt, mallarmésan szigorú és sűrített, Parnasse-on túli parnasz-
szizmusban fejezze ki. így akkor is lírai, ha regényt ír és objektív, ha köl-
teményt. 

Pszichológia. Természetes tehát, hogy minderre a pszichológia arze-
náljából kell vennie az álarcokat és a fegyvereket. Füst Milán művészetének 
egyik kulcsszava a pszichológia. Művészi indulásakor az ars poetikák is 
előírták, a művésznek alá kell szállania a „lélek mélységeibe". A végső cél, 
az úgynevezett „mélyszemélyiség" feltárása volt, az ösztönök világát is tük-
rözőn vetítő Spiegelmensch. Az írók elsősorban leleplezték és felfedezték 
a titkos rugókat, a cselekvés látszólagos önellentmondásait. A tengeri vihar 
klasszikus leírásában például Störr kapitánynak egyszerre kell aggódnia 
a rakományért, az utasokért, megkívánnia egy angol misset, aki ott helyben 
belészeret, öngyilkossági gondolatokkal foglalkoznia és megennie két tojást. 
És mikor a Nevetők-ben B. A. meggyilkol egy leányt, mert már nem bírja 
el a visszautasított szerelem kínját, még fellebbenti a holttest combján a ru-
hát, hogy azt is lássa. S ez a cím: Levél a rémületről, nem úgy hangzik-e, 
mint egy senecai vagy cicerói tételességgel feladott lélektani téma? 

Ambivalencia. Az emberi és világi jelenségek értéke tehát ambiva-
lens, sőt polivalens. Füst Milán szkeptikusan szembefordul azokkal, akik 
általános érvényű tételeket vonnak le az életből. Henrik Királlyal sok he-
lyen elmondatja és példázatszerűen. végig is csináltatja vele, hogy úgy él 
igazságok nélkül, hányódva és hányattatva, Semmi biztoshoz le nem kötve 
magát. Ugyanilyen mélyen többértelmű az elsüllyedt uszályok látomása, 
melyről csak a hajósak regélnek, de ő merészen odavágja: ,.E hajók sose 
léteztek, ti jó Urak." Lélektani síkon pedig megbontja az egyértelműen 
cselekvő emberbe vetett hitet. Leleplezi Störr kapitányt, hogy amikor a leg-
halálosabban szeret, valakit, ugyanakkor másfajta illuziókat és kielégülése-
ket hajszol. S milyen rettenetes életigazságú az Advent bírója, butédiái és 
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szellemei közt keresve az elveszett ifjúság gondalanságát, amikor még mint 
természeti lény ép volt és töretlen. 

Látomás. Az így látott embernek és világnak egységét a látomás 
ereje adja meg. Minden sors egyetlen egységes látomásból születik meg, akár-
csak a lírai vers. Az emberi lélek is kozmikus kép, ahol viharok dúlnak vagy 
rettenetes holdmagány süt. Az Adventet az Úr eljövettelének jegyében látja, 
s ha a télről ír, akkor apró impresszionista hangulatképek fölött — merít 
ilyenek is vannak benne bőven — trónol a nagy vízió, hogy a föld az Orion-
csillagzat ködképe felé fordul. Nem elég, amit a szem lát, egyszerre kell 
elképzelni a telet mitologikus nagyságában. A földről 

„Képzeld el azt is, hogy már egész fagyott, megállt, megúnta ván-
dorlását, megmeredt, 

S már itt harsog fölötted az apokalipszis száraz kőfergetege, melyben 
A fagyott göröngy majd úgy röpül, akár a vak madár, 
Veri a szél, a forgószél veri, tölcsérben forog, avagy a rohanó szélvihar 
Lökéseiben csapdos, szárazon kopog és megver . . . " 
Legmagasabban ott csap a látomás, amikor Vladimír Iljicshez ír t 

nagy ódájában az angyalokat jeleníti meg. Akik állnak a próféták kapui-
ban vagy a Rilke Duinoi elégiáinak bejáratánál. 

Életteljesség. Aki azt gondolja, hogy fantázia-képekből, vagy gon-
dolati elvontságokból táplálkozik Füst Milán művészete, arra a részletszép-
ségek egész sora cáfol rá. Esztétikájának egyik legfontosabb szava az élettel-

jesség. Olyan rikítóan villan ki a valóság sokszor, mint a Kanadai levélből 
a vadászok piros sapkája, amikor pattogni kezd már a jég és csóka lépeget 
a házak tetején. Ezért eszménye a régi művész, Marbodus( a nagy realista 
kortárs, Móricz Zsigmond bujik meg a név mögött), aki a poroszkáló lova-
sok közül 

„mikor éppen erős napsütés volt s hullott 
Az arany fényesség s a csoportos nép tétlenül ődöngött a forró tere-

ken. 
Ezek közül néhányat hirtelenül nagy kiáltással a magasba, 
A fény örök központja felé kiemeltél, hogy mindenki e lámul t . . . " 
Elbeszélései tele vannak a valóság vérnyomaival, s milyen jól esik 

például leleplezni az Aranytálban az apáit, ezt a bálványszerü embert, akit 
oly monumentálissá tett a nyomor s olyan kicsi és szánandó lesz, mikor 
pénzhez jutva megint fontoskodik. 

Mozaik. Innen ered egyik legsajátosabb hajlama, hogy részletekre 
bontsa a képeket. A Feleségem története a pillanatfelvételek szinte végtelen 
sorából áll s filmszerűen követik egymást benne az áttünések. Ez is hozzá-
tartozik a lélektani valószerüséghez és sokoldalúsághoz, művészileg pedig 
egyszerre izgalmas és fárasztó, mert a szellemnek nem engedi, hogy bele-
süppedjen egyetlen képbe: azonnal ú j ingerrel frissíti. A kísérleti lélektan 
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munkásai sokat vitatkoztak rajta annakidején, vajjon egy bonyolultabb szö-
veg metaforáit azonnal fel tudja-e oldani elsődleges képvalóságukban az 
appercepcio. Nos, Füst Milán zsúfolt művészete szintén nehéz feladatok elé 
állítja az olvasót fogalmilag, de megkönnyíti dolgát a képzelet segítségével. 
Elég arra a kisfiúra gondolni, aki a Két balladában orvosságért megy édes-
anyja számára s közben a kalandok egész sorát éli át — képzeletben. 

Kis és nagy műfajok. Füst Milán lényege szerint költő s mint ilyen, 
lírai kedély. A hölderlini meghatározás, mely a lírát az érzés haladó metafo-
rájának, az epikát nagy törekvések metaforájának, a drámát pedig egy intel-
lektuális szemlélet metaforájának tekinti, — nem egyszer erős aláhúzást 
kap. S valóban lírai látásának pillanathoz-kötöttségét kellett legyőznie, szin-
tén a lírai látásból fakadó vízió segítségével, hogy a kis műfajokból feltor-
názza magát a nagyokba. Egy „semmibe ívelő" hídnak kellett, pillért keresni 
a láthatatlan túlsó parton, amikor úgy konstruálta meg a Feleségem törté-
netét, mely teljes joggal foglal helyet a világirodalom nagy regényei, az Ér-
zelmek iskolája, vagy a Vörös és fekete mellett, hogy a költői látás egysége 
egyetlen pillanatra se szenvedjen törést s minden jelenet tovább építse a hi-
dat. Ugyanakkor, hogy a geometrikus szimmetria ne úntasson, néha azt a lát-
szatot sugallja, hogy csupa elkalandozás. 

Modor. A „klasszikust" időnkint aforizmában szellemeskedő írók úgy 
határozták meg, hogy unalmas. Ezen a címen szokták megadni a felmentést 
a modornak. A sztereotip elemek előtérbe kerülése hozza létre azt a tüne-
ményt, hogy egy ellen nem őrizhető pillanatban a stílusból modor lesz. Füst 
Milán valóban modoros író a szó jobbik értelmében. Szereti az állandóan 
visszatérő kifejezéseket és fordulatokalt.. Törmelékszavakból indulatszavakat 
csinál. A mondatok elé dobott kötőszavakkal a hangsúly különös valőrjeit 
éri el, nem egyszer lelkendezik is, de úgy és olyan raffináltan, hogy annak 
szükségszerűen át kell ragadnia az olvasóra. Amellett van benne szándékolt 
hajlam a szárazságra. Kuriális kifejezésekkel kalapácsütésként ébreszti fel 
a poétikus képekben elmerült álmodozót. Felkiáltásokkal tűzdeli teli dikció-
ját. Sokszor bont fel egy gondolatsort kérdés és felelet formájára, mintegy 
keresve a dialektikus ellentéteket, a stílus örök élénkítő eszközeit. 

Humor és fintor. A formai és tartalmi elemek nehezen elválasztható 
volta hozza létre, hogy néha a választott modor hat vissza a mondanivalóra, 
máskor a mondanivaló szuggerálja a stílust. Milyen érdekesek és lényéből 
fakadók például a vidámság területeire való kirándulásai. It t árulja el ma-
gát az a szerző, aki néha a könnyek között is szeretne megnevettetni, vagy 
ha nem, legalább annyit elérni, hogy az ember felkapja fejét egy pillanatra 
a furcsaság miatt. A lidérc-képek grotesztksége az arméniai énekekben, vagy 
a katonadalokba bujtatott ős hahoták emlékei kísértenek vissza akkor, ami-
kor egy-egy humoros helyzetet teremt, vagy ragaszkodik ahhoz, hogy örténe-
teinek pointje is legyen. így kap az Emléklapok Holdacskákról szívbemar-
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kolóan fájdalmas története Boccaccióba illő aláfestést. És Störr kapitány 
robusztus alakjában legalább annyi báj van, mint a medvében, mely nya-
logatja a mézes üveget. Figyelemre méltó különben, hogy a kapitány milyen 
eredendő vonzalmat érez minden iránt, ami kedves és apró. Az Advent 
szivbemarkoló cselekménye pedig egyetlen monumentális „tréfára" van 
felépítve. 

Szín és zengés. Ámde Füst Milán művének faculté maitresse-e mégis 
csak a komoly konstrukció és vonalvezetés, melyben madártávlatból úgy el-
vesznek a groteszkségek, mint a szörnyek a gótikus székesegyházakon. Alap-
jában véve Füst Milán pathétikus, mint a nagy ihletett költők, akik ragasz-
kodnak a révülethez. Amikor a jambusok orgonabúgásszerü mélységével 
megindul a vers, hogy a hosszú sorokon keresztül eljusson a végkifejletig: 
van abban valami pindarosi méltóság és hölderlini átszellemültség. A 
magyar nyelv nagy művelői között is külön hely illeti meg. Senki olyan 
lassú ütemű, mély hangokat nem talált, mint ő, s abban egészen modern, 
hogy közben fel-felsikoltanak a magasabb felhangok, vagy játékosan per-
dülni kezdenek. S képes volt rá, hogy a tragikus életsúlyú és nagy lélek-
tani terhelésű történeteket, a szín és szemléltetés eszközeivel, olyan köny-
nyüekké tegye, mint a legspontánabb közlést. 

. Költői világkép. A próza egyik vívmánya volt, hogy behatolt a re-
génybe, a valószerűség égisze alatt s attól kezdve a regény, fikcióvolta 
ellenére is, hangja révén inkább tartozott a retorikai, mint a poétikai mű-
fajokhoz. Füst Milán ezen a téren is gyökeresen megreformálta önmagát, 
Prózája is. minden valószerűség ellenére, költemény. És költői főként a világ-
kép, mely benne kibontakozik. A Feleségem történetében éppen az a nagy-
szerű, hogy Störr kapitányt olyan élethelyzetekbe állítja, amilyeneket csak a 
legnagyobb kifejezők éltek át és a legegyszerűbb szavakkal is lehetővé teszi 
számára, hogy világomlás-, vagy sziromhullás-szerü élményeiről beszámoljon. 
Füst Milán egész műve így kerekedik ki költői világképpé, mely a fikciók 
öntörvényű, plátói világába vezet és amelyet úgy teremtett, hogy minden 
kis teremtmény vagy faág magán viseli alkotója bélyegét. 

Mult idők kapuja... Füst Milán a Nyugalt-nemzedék ma is élő nagy 
reprezentánsa. Élményvilágának gátnyílásakor azt a tizenkilencedik századot, 
fogadta magába, amelyet mégis csak kénytelenek vagyunk nagynak tartani. 
Störr kapitány, mikor körülszaglász a párisi egyetemen, bizony, kissé elhúzza 
az orrát, a modern fiatalok közt. Füst Milánban is van minden modernség 
és korral-haladás ellenére is ilyen gőg. Az individuális ember büszkesége és 
keménysége ez, aki megáll a mult idők kapujában és körülnéz. Aztán nyu-
godtan indul, hisz úgyis tudja, hogy egyszer visszahívják. 
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