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ekete István írói megítélése sajá-
tosan köztes állapotot mutat. Míg 
a II. világháborút megelőző élet-
műve kapcsán legfeljebb a népies 
besorolást találjuk, addig az ötve-

nes éveket követően a háttérbe szorítás 
és mellőzés hozadékaként i|úsági regé-
nyek szerzőjeként aposztrofálva látjuk 
viszont. Ahogy életében, úgy azóta 
sem igazán foglalkozott vele az iro-
dalomtudomány, leginkább a már 
elkönyvelt címkék okozta félelmek-
ből fakadóan.

A Tüskevár pont annyira nem if-
júsági regény, ahogy a Vuk, a Kele 
vagy a Csí sem „állatos” regény csu-
pán, hanem allegóriába burkolt tár-
sadalomkép és -kritika. Az i|úsági 
címkét ignoráló megközelítésben 
a Tüskevár már sokkal inkább egy 
beavatási regény, amely egyfelől a 
korszak uralkodó rendszere által 
elfogadandónak nyilvánított normákat 
mint nem megváltoztatható keretet írja 
le. Ezektől csak egyféleképpen lehet sza-
badulni, a természethez való visszatérés 
menekülő útvonalán keresztül. Másrészt 
főszereplője nem Tutajos vagy Bütyök, 
hanem a természeti ember, Matula, aki-
nek végig monologizált életXlozóXája ad 
egyedüli programként lehetőséget újra 
harmóniába kerülni a világegyetemmel, 
amelynek (alkotó)részei vagyunk. Eb-
ben a formában Matula mintegy Derszu 
Uzala pannon alteregója.

Természetesen a Tüskevárból készített 
Xlmfeldolgozás mindezeket a szempon-
tokat nem vehette Xgyelembe. Hiszen 
a regény megjelenését követően egy év-
tizeddel készült első adaptáció idején 
nem volt lehetőség Fekete munkáiról 
hasonlókat megfogalmazni. Az, hogy 
egyáltalán az i|úsági besorolásnak kö-
szönhetően juthatott el a megXlmesítés 
lehetőségéig, már önmagában kizárta, 

hogy bármilyen ettől eltérő idea tuda-
tos szinten megfogalmazódjon. Tudatos 
szinten. Mert a szöveg feldolgozása során 
Fekete számos eredeti szándéka önkén-
telenül átszivárgott az i|úsági tv-sorozat 
mozgóképi szövedékébe.

Az 1967-es készítésű tv-sorozat nyi-
tányában a nagyváros képeit látjuk, a 

fejlődés és haladás lenyomatát. Akár, ha 
Ruttman Berlin, egy nagyváros szimfó-
niája képsorait látnánk. Ha tovább kö-
vetjük a Tüskevár nyitó jelenetét, akkor 
elérkezünk a szocialista vívmányhoz, a 
lakótelephez. A Bauhaus-érzést egy pilla-
natra megidéző egyforma kockaházak az 
iskolaudvar eseményit elénk táró képsor-
ban nyerik el jelentésüket. Az udvaron 
gyerekcsoportok játszanak, beszélgetnek, 
melyek között két tanár sétál keresz-
tül. Látszólag beszélgetnek, miközben 
néhány elejtett pillantásból és titkolt 
gyermeki reakcióból megtudjuk, hogy 
valójában ellenőrzést gyakorolnak a gye-
rekek felett. MegXgyelnek. Ezzel a rend-
szer alapvető metodikája artikulálódik. 
Ahogy a 80-as években a Kontroll Cso-
port énekelte: „Nyilvántartanak. Nyil-
ván tartanak tőled.” Nem csoda, hogy 
a tervutasításos rendszerben Ladó szülei 
is meglehetős merevséggel viselkednek, 
míg Xuk melankolikus álmodozásba me-

nekül. A nem embernek való környezet 
egyetlen alternatívája és reménysége a 
vidék. Ami az energikus agronómusnak 
– Fekete István alteregója – a vidék és a 
gazdaság, az a gyerekeknek a Balaton, a 
Tüskevár és Matula birodalma.

A vidéki helyszín középpontja, a leg-
elzártabb „zóna”, a Tüskevár nem csupán 

egy tényleges, konkrét felfedezni 
való hely, hanem szimbolikus értel-
met is nyer. Aminek megerősítését 
adja a Matula által elmesélt törté-
net, miszerint a török időkben ez 
volt a szegények rejtekhelye. Így az 
a társadalmi berendezkedés, ami a 
nagyvárost már teljesen átitatta, ami 
vidéken talán akkora erővel nincs 
jelen, az igazi természeti helyeket, 
és leginkább Tüskevárat soha nem 
érheti el. Örök menedék marad.

A tv-sorozat színészválasztása tö-
kéletesen hozza Fekete karaktereit. 

A Matula szerepét alakító Bánhidi Lász-
lóra nem lehet másképpen emlékezni, 
mint hogy ő tényleg Matula volt, vagyis 
nem egy szerepet játszott, hanem önma-
gát adta. Zenthe Ferenc mint István bácsi 
remekül alakítja azt a gazdaságvezetőt, 
amilyen Fekete maga is volt. Aki szenve-
délyesen végzi munkáját, és szenvedélye-
sen szereti a természetet is. A két gyerek-
szereplő szintén jól tükrözi a regénybeli 
karaktereket. Azonban a zárójelenetben 
érzékelhetünk egy lényeges eltérést. Míg 
a regény befejezésében a nyár, a nyaralás 
konklúziója, hogy Tutajos megembe-
resedett, a gyenge gyermekből egy erős 
Xatalemberré vált, addig a Xlmben, bár 
ezek az információk is elhangzanak, más 
jelentést nyer visszatérése. Megerősödése 
inkább lelki, ideológiai, mintsem Xzikai. 

A Tüskevár megismerése azt a re-
ményt adja, hogy van hová visszavonul-
ni, ha már nem elviselhető az, ami a hét-
köznapokban zajlik.
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