7.tétel
Mikszáth Kálmán novellái
1847-ben Szklabonyán született. Palóc származású, szülőföldje sajátos színeit végig őrizte.
Szülei jómódú paraszti kisbirtokosok. Pesten jogot tanul. majd dolgozik, esküdt a főbíró
mellett Balassagyarmaton. Főnöke lányát veszi feleségül, Mauks Ilonát. Megszöktette,majd
Pesten a Néplap szerkesztője lett (alig keres valamit). Nyomorognak; felesége ehhez nincs
hozzászokva és hazaköltözik. A nyomorból a Szegedi Napló szerkesztősége menti ki. A
Szegeden töltött évek,a legtermékenyebb korszakává váltak. Majd a Pesti Hírlap
szerkesztője. Első novelláskötete fellendíti az írói karrierjét:Tót atyafiak, Jó Palócok
Regényeket is ír: Különös házasság, Fekete város, Beszterce ostroma.
Az MTA tagja lesz és parlamenti képviselő.
A novelláskötet történetei, a szülőföld tájait idézik. Gyakran használ mesei elemeket. A
tájnak kitüntetett szerepe van. Az elszigetelt, tiszta világot képviseli, az erkölcstelen, civilizált
világgal szemben. Főhőseit, a körülötte megforduló emberek, valóságos alakok ihletik. Bede
Anna tartozása című novellája a Jó palócok kötethez tartozik, szereplői kedves, barátságos
emberek. Az alábbi Fekete folt című, a Tót atyafiak kötetből; ezek szereplői már zordabb, a
közösségtől eltávolodott, magányos hősök.
Az a fekete folt
Az a fekete folt című novella elbeszélésmódjára jellemző a drámaiaság; a sok kihagyás miatt a
balladákkal rokon. A történet valahol a Felvidéken játszódik, a szabadságharc után, körülbelül egy hét
alatt zajlanak az események. Olej: a falubeliek az erdők vadállatának hívják, mert nem sírt a felesége
temetésén. Mikszáth kívülről láttatja Olejt, E/3-ban ír róla és a lelki vívódásairól.Boris temetése után
minden más, üres számára. A legfontosabb értéke a nyáj, melynek leírása szinte mesei.Olej három
urat ismer el: Istent, a Taláry herceget és a tekintetes vármegyét. Anika: mérhetetlenül naiv. Olej
sajnálja, hogy nem fiúnak született, mert akkor juhász lehetett volna. A műben a fő ellentét Olej és a
herceg között található.Taláry herceg nyíltan udvarol Anikának, gyakorlatilag meg akarja venni. Olej
ezzel szemben megadja a tiszteltet, talpig becsületes, egészen az alkuig. Meg is fenyegeti a herceget,
mint apa. Eddig a pontig jelleme hajlíthatatlan, tiszta. A herceg azonban alkut ajánl, Olej lelkében
küzdeni kezd az önvád és a kísértés. Végül a tisztesség kerekedik felül. A történtek után gyötörni
kezdi a bűntudat, hatalmas változás, a lelke nem bírja elviselni a becstelenség tudatát. Ez a mélypont,
eddig erős volt, most betegeskedik, félrebeszél. Hallja a felesége számonkérő hangját. A bonyodalom
a herceg látogatásával kezdődik. A csúcspontot az alku jelenti. A befejezésben bontakozik ki a
tragédia, látható a balladákra jellemző bűn-bűnhődés motívum, saját lelkiismerete bünteti meg a
főhőst. A befejezésben

a következményt láthatjuk. Felgyújtja a juhokat.( a tűz a megtisztulás

szimbóluma) A címben szereplő folt, a mű végén keletkezik: az akol helyén marad egy fekete folt. Ez
a folt, egy szégyenfolt Olej lelkén, mely soha el nem tűnik.

