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Dörg� Tibor

Jönnek a fecskék
Új könyvek Fekete Istvánról

Sánta Gábor újabb két kötetet tett le asztalunkra.1 A  téma – mint az utóbbi 

években mindig – Fekete István. Kedves írójáról immár a negyedik önálló tanul-

mánykötete és egy életrajzi összefoglaló. Sánta Gábor szerkesztette, kísér�ta-

nulmányokkal látta el a Lazi Kiadó Fekete István-sorozatát, korábban megszer-

vezte három többszerz�s tanulmánykötet kiadását is, hogy csak a fontosabbakat 

említsem. Ilyen teljesítmény esetén szokás mondani, hogy � a Fekete István-ku-

tatás egyszemélyes intézménye, ami igaz is, de a teljesség kedvéért meg kell 

említeni a Fekete István Irodalmi Társaság sorakozó kiadványait, ifj. Fekete Ist-

ván két könyvét, és végül, de nem utolsósorban Horváth József heroikus mun-

kával elkészített bibliográfi áját. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy Fekete István 

életm�ve az elmúlt 15 év egyik legintenzívebben kutatott témája volt. Irodalmi 

berkekben például, ha tudjuk, hogy valaki a kritikai kiadáson dolgozik, akkor a 

józan ész azt diktálja, hogy érdemes megvárni, amíg elkészül a m�. Sánta Gá-

borról is tudjuk, hogy alapkutatásokkal foglalkozik, nem csoda, ha t�le várjuk 

az eredményeket. Szerényen emlegeti magáról, hogy „egy fecske nem csinál 

nyarat”, mégis azzal biztathatom, ha megjön a fecske, a nyár sem maradhat el.

Az életrajzi kötetnek akár az „öntsünk tiszta vizet a pohárba” szólás is 

mottója lehetett volna. A szerz� hiteles adatok, dokumentumok, sok-sok levél 

segítségével állítja össze a részletes biográfi át. Alaposságára jellemz�, hogy 

amennyiben a már nyomtatásban megjelent levél szövegközlése pontatlan, 

a kéziratot idézi. Ügyel arra, hogy megsz�rje a szépirodalommá stilizált emlé-

kez� írások igazságtartalmát. Legendákat nem fogad el, mindennek utánajár. 

Sokszor a szó szoros értelmében, máskor levélben kér felvilágosítást. És el�-

kerülnek a fi ókok mélyér�l a régi papírok, fényképek, megszólalnak az emléke-

z�k. Arról is tudomást szerzünk, ha egyel�re nem sikerült valamit megtalálni, 

valakit azonosítani.

A  rengeteg új adalékot hozó kötet Rendhagyó életrajz alcímet kapott, 

struktúrája egyedi. Az id�rendhez csak hozzávet�legesen igazodik – a szü-

letéssel kezd�dik, de nem az író halálával zárul. A  könyv fejezetei egy-egy 

településhez vagy településekhez köt�dnek (meddig élt ott az író, hol lakott, 

kikkel állt kapcsolatban akkor és az elköltözés után, visszatért-e kés�bb, stb.), 

de három tematikus fejezet is található a kötetben. Kezd�dik a szül�faluval, 

Göllével, majd következik Kaposvár, Somogyfajsz, Debrecen, stb. A Budapest 

fejezet végén az író haláláról olvashatunk, mert itt halt meg, utolsó otthonában, 

a Tárogató úton, de még csak a könyv felénél járunk. Következik Erdély, Kun-

1 Sánta Gábor, Fekete István nyomában. Rendhagyó életrajz, Bp., Móra, 2014; Sánta Gábor, 

Fekete István. Tanulmányok, 4., Pécs, Pro Pannonia, 2014



TÉKA

103103

szentmárton és az Országszerte és Bécs cím� fejezet. A települések számbavé-

tele ezután már kötetlenebbül folytatódik, de a szerz�i szándék – „mikor merre 

járt Fekete István” – megtartásával: Vadászösvények, Horgászvizek, Nyilvános 

szereplések következnek. Végül Sánta Gábor sz�kebb pátriája, Szeged zárja a 

sort, ismét néhány új, az íróhoz köthet� ismerettel.

A  „rendhagyó” id�kezelés ilyen megoldása az ismétl�dés veszélyével jár. 

Óhatatlanul utalni kell már korábban tárgyalt eseményekre, személyekre. Sánta 

Gábor jó érzékkel hajózik Szkülla és Kharübdisz között, az ismétl�dés, a vissza-

utalások nem zavaróak. Csak egy-két apróság t�nik szembe: pl. a „még Ajkáról 

ismert” Dalányi József el�ször Kunszentmárton kapcsán említtetik, talán már 

az Ajka fejezetben helyet kaphatott volna; az Országszerte és Bécs fejezetben 

az író kimerít� ausztriai utazása valóban összefüggésbe hozható nem sokkal 

kés�bb bekövetkezett halálával, de már a sírk�avatásról szóló mondatnak a 

Budapest fejezetben lenne a helye. Más okból vetnek fel kérdést a következ�k: 

Megtudhatjuk, hogy autójukat a felesége vezette, mert az író sérült szeme miatt 

nem kapott jogosítványt. Egy fényképen mégis � látható a volánnál, kés�bb 

pedig az olvasható, hogy saját autójával utazott vadászatra. Az egyik képen 

nem tudható, milyen kitüntetést vesz át (a Munka Érdemrend arany fokozatát).

A szerz� régi törekvése, hogy megtisztítsa az író portréját a téves megíté-

lést�l, a kultusz során kialakult torzításoktól. Tanulmánykötete bevezet�jében 

is szót emel ennek érdekében. Valóban, az „állatokkal társalgó bölcs joviális 

arcképe” nem tükrözi az író sokrét�en gazdag munkásságát, és ha „1948 táján 

végleg elhallgat, ma senki sem tartaná ifjúsági írónak”. Sánta Gábor azonban 

Fekete István kényszerpályára kerüléséért – ill. a téves megítélés kialakulá-

sáért – nemcsak a politikai diktatúrát okolja, hanem részben az író visszahúzó-

dó természetét, naiv döntéseit, aki „nem ismerte ki magát az irodalmi életben”. 

Nézetem szerint viszont Fekete István jó érzékkel, kiváló kapcsolatteremt� ké-

pességekkel tudott rövid id� alatt vidéki gazdatisztb�l f�városi íróvá lenni. Kel-

lett ehhez az írói tehetség mint aranyfedezet, de Kittenberger Kálmán és  Csathó 

Kálmán barátsága, Herczeg Ferenc jóindulata, a színházi és fi lmes körök be-

fogadása az egész személyiséget dicséri. 1944-ben a csúcsra jutott, amikor a 

társadalmi elismertséget is jelent� Kisfaludy Társaság tagjává választotta. Nem 

gondolom, hogy Fekete István hibája lenne, hogy a Magyar Írók Szövetségéb�l 

1950-ben kizárták, amint változott a politikai helyzet, ismét az Írószövetség 

tagjai között találjuk. A hatvanas években, megrendült egészségi állapottal – a 

kötet Balesetek és betegségek fejezete ezt részletesen tárgyalja –, már érthet� 

módon kevésbé érdekl�dött a közélet iránt. A Móra adta ki sok könyvét, ez való-

ban az „ifjúsági író” tévképzetét keltheti, de hát most éppen Sánta Gábor a Móra 

kiadásában, „nem középiskolás fokon” oszlatja el a tévképzeteket.

Szeretném megnyugtatni a szerz�t, nem baj, ha a Tüskevárt már kisgye-

rekek elolvassák. Az alapértékeket megértik, és kés�bb többször újraolvassák. 

A  Téli berek nekem már kisdiákként is tetszett, csak nem fogtam fel, miért 

vacakol annyit a két fi ú a lányokkal. Ehhez tényleg kell a nyolcadik osztály, a fel-

n�ttkor pedig annak érzékeléséhez, hogy „remek leírásaiban nem egyszer�en a 

példaképnek tartott Krúdy Gyulát idézi, de hozzá hasonló stilisztája is a magyar 

nyelvnek”. A kötetben Fekete István színm�veir�l, publicisztikájáról, vadászati, 

madártani szakírásairól, Kittenberger Kálmánról is olvashatunk. A  leghosz-
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szabb fejezet az 1965-ben megjelent remek kisregényeket (21 nap, Hú, Ci-Nyi, 

Cönde, Csend) tekinti át. Végül az író könyvtárának rekonstrukciójára történik 

fontos részeredményeket hozó kísérlet.

A  gazdag képanyaggal illusztrált, élvezetes stílusban megírt két új kötet 

hasznosan járul hozzá Fekete István életének és munkásságának tudományos 

igény� megértéséhez.

Baán Tibor (1946) – kritikus, esszéista, költ�, 

Budapest

Balázs Géza (1959) – nyelvész, néprajzkutató, 

egyetemi tanár, Budapest

Bereti Gábor (1948) – közíró, költ�, Miskolc

Bertalan Tivadar (1930) – fest�, grafi kus, író, 

díszlettervez�, Budapest

Búzás Huba (1934) – költ�, Veszprém

Csák Gyöngyi (1950) – költ�, író, Budapest

Csáky Marianne (1959) – képz�m�vész, Buda-

pest

Csejtei Dezs� (1951) – fi lozófi atörténész, hispa-

nista, m�fordító, egyetemi tanár, Szeged

Csontos János (1962) – író, költ�, Budapest

Csörsz Rumen István (1974) – irodalomtörté-

nész, régizenész, szerkeszt�, Budapest

Domonkos István (1940) – költ�, író, Grönskara 

(Svédország)

Dörg� Tibor (1960) – irodalomtörténész, Buda-

pest

Erdélyi Réka (1995) – egyetemi hallgató, Sze-

ged

Falcsik Mari (1956) – költ�, Budapest

Fodor Ákos (1945–2014)

Heged�s Gyöngyi (1967) – költ�, Budapest

Hegyi Botos Attila (1970) – költ�-fi lozófus, 

 alkotóm�vész, Budapest

Hollós Judit Katalin (1982) – nyelvtanár, m�-

fordító, író, Budapest

Horváth Dávid (1989) – diplomás fi lozófus, je-

lenleg szalagmunkás, Sásd

Horváth Ferenc (1948) – sakktanár, költ�, Ve-

resegyház

Juhász Anikó (1965) – fi lozófi atörténész, m�-

fordító, költ�, Szeged

Károly Judit (1951) – tanár, m�fordító, Debre-

cen

Kiss Anna (1939) – író, költ�, drámaíró, Buda-

pest

Kjoszeva Szvetla (1955) – m�fordító, tanár, 

szerkeszt�, Budapest

Komáromi Sándor (1939) – irodalomtörténész, 

Somosk�újfalu

Lauer Gábor (1985) – m�szaki eladó, Moson-

magyaróvár

Mér� Andrea (1958) – nyugdíjas, Soltszentimre

Miklóssy Endre (1942) – urbanista, esztéta, író, 

Budapest

Müller Márta (1953) – nyugdíjas, Bécs (Ausztria)

Nagy László (1925–1978)

Nagy Zopán (1973) – fotóm�vész, költ�, Buda-

pest

Németh István Péter (1960) – könyvtáros, köl-

t�, irodalomtörténész, Tapolca

Palkovics Beáta (1987) – bölcsész, Budapest

Podonyi Hedvig (1964) – író, Budapest

Rácz Péter (1948) – költ�, m�fordító, Budapest

Rigó Béla (1942) – író, költ�, Budapest

Suhai Pál (1945) – költ�, tanár, Budapest

Szabó Balázs (1969) – informatikus, Gellénháza

Szakolczay Lajos (1941) – irodalom- és m�vé-

szettörténész, kritikus, Budapest

Szauer Ágoston (1963) – költ�, Szombathely

Szirtes András (1951) – fi lmrendez�, operat�r, 

vágó, fotóm�vész, színész, zenész, Budapest

Szlukovényi Katalin (1977) – költ�, m�fordító, 

kritikus, Budapest

Sztojcsev Szvetoszláv (1959) – író, újságíró, 

Békéscsaba

Sz�cs József (1978) – szociálpedagógus, 

 Almásfüzit�

Tar Ildikó (1965) – tanár, el�adó, író, Vecsés

Tari István (1953) – költ�, író, Becsej (Szerbia)

Tatai Erzsébet (1958) – m�vészettörténész, 

Budapest

Tillmann Pentele (1979) – amat�r költ�, Szu-

hakálló

Várady Tibor (1939) – jogász, író, egyetemi ta-

nár, Újvidék (Szerbia)

Vinkler László (1912–1980)

Wehner Tibor (1948) – író, m�vészettörténész, 

Budapest

Zalán Tibor (1954) – költ�, író, drámaíró, Buda-

pest

Zsille Gábor (1972) – költ�, m�fordító, Buda-

pest

E számunk szerz�i


