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Serfőző Simon
Fekete Gyula kitüntetése elé

Csaknem egyszerre, egy időben ismertem meg Fekete Gyulát mint írót, aztán 
mint az Egy korty tenger publicisztikusát a rádióból s a tokaji írótáborok vehe-
mens vitázóját ádáz ellenfeleivel. 

A hetvenes évek voltak ezek, amikor a magyar társadalom végképp belenyu-
godott, hogy elveszett az 1956-os forradalom szabadságreménye. S továbbra is 
kiszolgáló nép leszünk.   

Eltűrte a hallgatásba szorítottságát. Hogy neki nem lehet szava.  Hogy a vidék 
kolhozosítása nyomán falusi emberek tömegei kényszerültek a fekete vonatokra, 
hazájukban is hontalan sorsba.  Eltűrte, mert élni akart, dolgozni. S dolgozhatott, 
ekkor már az önmaga kizsákmányolása árán módjával gyarapodhatott is. 

A feltétel önmaga feladása volt. S hogy ne firtassa a jövőt. Ne az legyen, ami 
lenni szeretett volna: önálló, szabad. 

Ebben az időben Fekete Gyula elsősorban még mint író volt közismert, s el is 
ismert, elsősorban A falu szépe, Az orvos halála és a Hű asszony meg a rossz nő 
című regényeivel. Noha közéleti megszólalásai az írói pályára lépésétől kezdve 
folyamatosak voltak.

Tollával az ország, ezen belül is elsősorban a vidék felemelésének ügyét szolgál-
ta.  Figyelmeztetni és segíteni akart. A szépíró lassan háttérbe vonult, s hangsú-
lyosan a közíró lépett előtérbe. Egy olyan előtérbe, ahol számára nem volt kímélet. 
Nincs ma sem. Aki hazáról, nemzetről beszél, arra kiközösítés vár. S persze lejára-
tás! Fekete Gyulának azonban nem ez a főbenjáró „bűne”, hanem a hajthatatlan-
sága: nem fogadta el, hogy a család magánügy legyen. Hogy éljünk magunknak.  
Mindannyiunk felelőssége, hogy lesznek-e utánunk jövő nemzedékek! Drámai be-
számolóit, hogy egyre öregszik, vénül és fogy az ország népessége, lehetetlen volt 
megcáfolni, mert az maga volt az igazság. Hathatós intézkedésre azóta sem került 
sor. A magyar nép  fogyása megállíthatatlannak tűnik. Ennek bekövetkeztét és kö-
vetkezményeit évtizedekkel ezelőtt megjósolta. Túlzottan sötéten lát – fogták rá.  
Ördögöt fest a falra. Pedig azt már akkor sem kellett festeni, arcunkba vigyorgott 
naponta.

A magyarság eltűnése a Kárpát-medencéből reális veszéllyé vált. Sőt program-
má a részekre, darabokra bomlasztásunk – a fölszámolásunk! S ezt a programot 
sorsunkba beletörődve, mi magunk hajtjuk végre az alulnépesedéssel: az önfel-
élésünkkel. A jobb élet illúziójának becsapottjai vagyunk évtizedek óta, amit csak 
manapság veszünk észre. 

Talán még idejében, mert az elveszésünkbe nem lehet belenyugodni. Nem lehet 
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akkor sem, ha ezt az országot még az oroszok se rabolták úgy ki, mint most a 
Nyugat, s ha a veszéllyel sokan még ma sem akarnak szembenézni: föléli Magyar-
ország ezt a népet. Hogy már semmink nincs, mert elvitték, eladták, s ha hagyjuk, 
nem leszünk mi sem.

Fekete Gyula idejében szólt, miféle veszedelmek közelednek. Nem volt foga-
natja. S ha volt: az elutasítás. Ami körülöttünk, velünk történt, ahhoz a bávaság 
asszisztált.

Amit Fekete Gyula évtizedeken át tett, a megmaradásunkért tette, megbecsü-
lés és köszönet jár érte, amiben eddig nemigen volt része. Legyen vigasztalására, 
hogy egyenes tekintettel állhat elénk: őt nem tévesztették meg  elmezavaros esz-
mék.  Az életet emelte a halál fölé. 

Fekete Gyula író a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete alkotói nagydí-
ját 2008. december 16-án vette át.   
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