
FEKETE ISTVÁN: 

EEmmbbeerrppoorr

�Olvasson Fekete Istvánt!� Jó szívvel
és értelmiségi felelõsségem teljes tu-
datában ajánlhatom ezt a nyájas kö-
zönségnek. Olvasson Fekete Istvánt,
és meglássa (akárki): hamarost szen-
vedéllyé fog növekedni õbenne ez a
foglalatosság. Persze konkrétan mit?
Az olvasási szenvedély tüzét táplálni
ugyanis még mindig kerülhet eled-
dig �ismeretlen� helyrõl is a spiritusz,
lévén újabb tárcagyûjtemény jelent
meg a minap (tavaly) a méltán nép-
szerû író hagyatékából összeállítva.
Újabb elágazás az egyetemes és az
életmûbeli szöveglabirintusban, amely
könyvészeti, könyvkiadási, könyv-
terjesztési, továbbá copyright-örö-
kösödést illetõ, tehát üzlet(politika)i
kérdések csomópontja is egyben.
Nem kevésbé a szellemiség kérdé-
seié, akár így: pontosan milyen él-
mény éppen ebben az esetben, hogy
adott szellemiségû emberek megle-
hetõs felvevõ- vagy egyenesen fo-
gyasztópiacot tudnak képezni adott
szellemi termékek számára? Mert a
név, ha valóban az � a �lélek-emberé�
ezúttal (mint Kelényi István, a kötet
szerkesztõje kifejezi) �: garancia. És
mérce, a kínált kulturális-erkölcsi-
világnézeti táplálék hatékonysága
szempontjából.

Ez magyarul annyit jelent, hogy
a garancia és a mérce a felhõtlen,
ugyanakkor nemes szórakozáshoz

azért lenne meg kapásból itten,
mert Fekete István �jó emberként�,
illetve �rendes katolikusként� fun-
gált. Ha pedig ilyen volt ez a sze-
mély, akkor ilyen hatású a (mondott
mozzanatokat feljátszó, értéket ak-
tiváló) prózája is. Ami korántsem
magától értõdõ áttétel, s ha megva-
lósul, az már eleve esztétikai kifutás-
sal bíró fejlemény. Legalábbis �ma-
radandóság�-gyanús�

Ha mármost ennek a mind esz-
tétikailag, mind etikailag rendben
lévõ, mélyen emberi, sõt urambocsá�
isteni, égi prózának tartalmát, artisz-
tikumát tekintve talán nem a legelõ-
nyösebb keresztmetszetét kapjuk is
ebben a kötetben � maga a cím úgy-
szintén tendenciózusan szövegkira-
gadott �, azért a jellegzetes erények-
kel megáldott Fekete István-i mûvé-
szet még ebben a környezetben sem
kevéssé telített a hangütés egyidejû
kedélyessége és lírikussága, a plaszti-
kusan elõvezetett élethelyzetek, az
általuk sugallt szilárd életbölcsesség,
az erkölcsös végkicsengés révén.
Úgyhogy nincs, nem lehet akkora
szerkesztõi túlbuzgóság és arányté-
vesztés, amely képes volna érték-
telen, elhibázott, netán akár csak
disszonáns együttest összehozni a
gazdag, noha a jelek szerint mind-
azonáltal egyenetlen anyagból. Pe-
dig � Fekete István egy, ebben a
gyûjteményben nem szereplõ írásá-
ból kölcsönözve a kifejezést � az Elõ-
szó �ágyúval lövi agyon a nippeket�.
A �tudományos� apparátnak eme
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több szempontból hihetetlen (irreá-
lis) tárháza, amelyet a feltehetõen
önmagát kinevezõ �filológus� az
összeállítás élére tesz, minden igye-
kezetével egyetemben szükségtelen,
hogy ezeket a könnyed, mesterien
odakent vagy felkarcolt vázlatremek-
mûveket megelõzze. Hol nyitott ka-
pukat dönget, hol a spanyolviaszt ta-
lálja fel, hol fontoskodik. Képes
ilyesmit megjegyezni: �Személyesen
sohasem találkoztam vele, csak írá-
saiban szólt hozzám: igazolva, hogy
íróval elsõsorban mûveiben ismer-
kedik az ember.� És miközben az eti-
kai alapozottságú életigazolásra és a
kikapcsolódásra azonos mértékben
vágyó, elsõsorban nem szakmabeli
olvasót a �textológiai munka� rejtel-

meivel látszik riogatni, valójában
adós marad ezek akár csak jelzéssze-
rû bemutatásával is.

Annyi baj legyen! Fekete István
már életében napvilágot látott írásai
elég értékesek ahhoz, hogy még az
önmagában nem túl sikerült Ember-
por-kötet se tudjon bennünket tõlük
eltántorítani. Olvassuk hát munkáit!
Fõleg minden mását, de ha posztu-
musz kiadású dolgaira támadna gusz-
tusunk, akkor inkább a Rózsakunyhó
vagy a Tarka rét címû könyvet.
Vagyis a klasszikus gyûjteményeket
e nemben.

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Szent István Társulat, Budapest, 2003,
204 oldal, 1480 Ft)
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Kultúra
GINTLI TIBOR � 
SCHEIN GÁBOR: 

AAzz  iirrooddaalloomm  rröövviidd  
ttöörrttéénneettee  ��  AA  kkeezzddeetteekkttõõll
aa  rroommaannttiikkááiigg

Botorság lenne azt állítani, hogy az
emberi kultúra története az írás tör-
ténete. A kultúra szó töve a �mû-
velni, gondozni� jelentésû igét rejti,

és ez elsõsorban a kertre, a földre, az
állatok gondozására utal. Másodsor-
ban viszont mégiscsak �gondozzuk�
a szöveget és irodalmat �mûvelünk�
� ez az átvitel õsi távlatot nyit meg.

Gintli Tibor és Schein Gábor Az
irodalom rövid története � A kezdetek-
tõl a romantikáig címû munkájában
megnyílik ez a távlat. Az elmélyült
tájékozottságot sugalló kötet szerzõi
� merészen és jogosan � valóban a


