
   A hónap könyvajánlója 

Karácsony Benő: Napos oldal 

 

 

Karácsony Benő a két világháború közötti erdélyi irodalom egyik legnépszerűbb, 

legjelentősebb alkotója volt, regényíró, novellista, színpadi szerző. Műveit az Erdélyi 

Szépmíves Céh jelentette meg, de számos külföldi nyelvre is lefordították. A hétköznapi életben 

prózai foglalkozást űzött, ügyvéd volt Kolozsvárt, ám alkotásaiban, a fantázia szabad 

birodalmában e mindennapok bűbájos költői mesévé formálódtak, művészete leginkább 

„tündéri realizmusnak” nevezhető. Felejthetetlen figurákat teremtett, akik az élet árnyékos 

oldalán sem vesztik el az emberbe vetett hitüket s eltéveszthetetlen hangon szólt, amelyben a 

tréfa fanyar ízével a sokat tapasztalt bölcsesség okos fölénye ötvöződik. Hetyke, csibészesen 

kedves humora, szellemes, játékos iróniája éppoly maradandó, mint írásainak finom líraisága 

az erkölcsi igényességből fakadó tisztasága. Karácsony Benő nemcsak szórakoztat, de vigasztal 

és tanít is a reményre, az emberi jóságba vetett hitre, az élet mindenekfölötti szeretetére. 

Időszerű író, mi több: nélkülözhetetlen. 

A Napos oldal című regény főszereplője Felméri Kálmán, aki megjárta az első világháborút. 

Életének egy fordulatokban gazdag szakaszát ismerhetjük meg. Elfogadja a buktatókat, 

kíváncsian továbblép, átugorja azokat. Életszeretete, humora sok mindenen átsegíti. Mintha az 

ilyen típusú emberek eltűnnének a valós környezetünkből, pedig milyen jó lenne ismerni őket. 

Egy valamit mindenképpen megtanulunk ebből a regényből, mindig keressük az élet napos 

oldalát. 

Mi is ez a regény? Egyszerre frenetikus, mégis visszafogott humor. Briliáns és meglepő 

szókapcsolások, a nyelv teljes és bravúros újraértelmezése.  

A felszínen. A mélyben meg egy szűnni nem akaró sikoly. A mindenséget egyetlen 

fájdalmas ordításba tömörítő ima az emberiségért, egy artikulálatlan üvöltés az önzetlen 

szerelemért, gyötrelmes himnusz az életért. Remény, s mi több, meggyőződés, hogy a toleráns, 

minden gyűlölettől mentes Felméri Kázméroknak is van hely a napos oldalon.  

Felméri Kázmér minden zsiványságával, tévedéséve, becsaphatóságával együtt egy ősi 

arany szívet birtokol, a leg nemesebb fajtából. Egyszerűen mondva, emberséges. Eltökélten 

próbálja élvezni az életet és beéri kevéssel. Valahogy példát mutat nagylelkűségből és 

megbocsátásból, no meg abból, hogy ne vegyük magunkat annyira komolyan .  

Remélem minden olvasóra ragad valami Kázmér látásmódjából, vagy okul megfelelni 

vágyásából. Nem kell megfelelni, főleg nem bármi áron. 
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