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LACZKÓ ANDRÁS: FEKETE GYULA 
ALKOTÁSAI ÉS VALLOMÁSAI T Ü K R É B E N 

Nem tudom, megfogalmazta-e már valaki valahol, hogy mi a célja 
és funkciója az Arcok és Vallomások sorozat gyarapodó köteteinek. 
Az elsődleges cél, feltehetően, az ismeretterjesztés — a meglevő, már 
letisztult irodalomtörténeti eredmények, adatok és vélemények össze-
foglaló, tárgyszerű ismertetése; egyfajta arckép, „image" megrajzo-
lása, az író saját szövegeinek, valamint a róla szóló szövegeknek a 
segítségével. A műfajból, mely elsődleges forrásnak az írói megnyilat-
kozásokat tekinti, természetszerűen következik, hogy a kötetek szer-
zőinek nézőpontja és értékszempontjai közel állnak a bemutatott író 
nézőpontjához és értékszempontjaihoz; hiányzik így a külső néző-
pont, a rálátás. Ám a szerzők, legalábbis látszólag, nem mondanak 
le az értékelésről sem; fenntartják a kritikusi nézőpont illúzióját; 
érvényesíteni kívánják a bírálat, a megméretés, az irodalmi, esztétikai 
értékelés szempontjait. Ez azonban felemás módon történik. Az 
életművek, illetve az egyes művek negatívumait, az elmarasztaló bírá-
latokat valamiféle „mentegetőző technikával" mutatják be; az „igaz, 
hogy . . ." kritikus mozzanatait a „de v iszont . . ." pozitívumaival 
ellenpontozva, s mintegy kisebbítve. Mindez elsősorban nem a klasz-
szikus, lezárt életművel rendelkező alkotók esetében okozhat problé-
mát, hanem a lezáratlan pályák, a kortárs alkotók tárgyalásakor. 
Ilyenkor nem könnyű kiigazodni az egymásnak ellentmondó értéke-
lések, vélemények között; maga az életmű is folyamatosan változik, 
alakul. 

Laczkó András Fekete Gyula életművét bemutató kötete a sorozat 
kevésbé sikerült darabjai közé tartozik. Nem kérhetjük számon a 
könyvtől persze azt, ami — a fentebb jelzett problémák miatt — nem 
is nagyon érvényesülhet a sorozat köteteiben: a művek következetes, 
esztétikai szempontú feldolgozását, kritikus és értékelő megközelí-
tését. Úgy véljük azonban, hogy a szerző a sajátos műfaj adott kere-
teit sem használta ki eléggé, amikor feltérképezte Fekete Gyula élet-
művét és feltárta az eddigi életutat. 

Hiányérzetet kelt mindenekelőtt az életmű irodalomtörténeti kör-
nyezetének, irodalmi folyamatba ágyazottságának a bemutatása. 
Csak esetleges utalásokból tudható meg, hogy Fekete Gyula melyik 
nemzedékhez tartozik; hogy kiknek az örökségét viszi tovább, mi-
fajta irodalmi hagyomány képviselője, szintén nem derül ki egyér-
telműen. Pedig igen jellegzetes, mondhatni: paradigmatikus Fekete 
Gyula életútja, s majdhogynem szélsőségesen példáz egyfajta írói 
módszert és magatartást, valamint egy erkölcsi eszményt és gyakor-
lati életideált. Ez az alkotói módszer és életideál vitatható ugyan 
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— ám történetileg magyarázható és fogalmilag leírható. Fekete Gyula 
elszántan és tudatosan vallja magát realista alkotónak és a népi iro-
dalom örökösének; s tiszteletreméltó következetességgel véd és propa-
gál egy olyan, némely ízében konzervatívnak tűnő életeszményt, élet-
formát, mely a családnak és az utódnevelésnek követeli vissza elve-
szett pozícióit. Az alkotói, írói szerep nála egyenlő a köz odaadó 
szolgálatával: a mű maga is e közösségi céloknak rendelődik alá. 
Ezért is válik Fekete Gyula életművében uralkodó műfajjá a publi-
cisztika, a riport, a szociografikus montázs — gondolatai, hatni és 
változtatni akaró erkölcsi tanításai így még közvetlenebbül és erő-
teljesebben nyilatkozhatnak meg, mint az áttételesebb szépirodalmi 
műfajokban. 

Az irodalomtörténeti folyamat általános törvényszerűségeinek 
meghatározottságában alakult Fekete életműve, s részben ez is ered-
ményezte a fentebb jelzett műfajváltozást. Az a realistának (olykor 
szocialistának) nevezett alkotói módszer, mely az ötvenes évek ele-
jén útjára induló, úgynevezett „derékhad" egyes képviselőit jelle-
mezte, a hatvanas évek elején kiemelkedő, nagysikerű műveket hozott 
létre — Somogyi Tóth Sándor, Sánta Ferenc, Fejes Endre, Galgóczi, 
Galambos Lajos műveit említhetjük — , a hetvenes évekre azonban 
kifulladt, s átadta a helyét más, korszerűbb módszereknek, epikai 
struktúráknak. Az alkotók, akik műveikben elsősorban a társadalmi 
valóság közvetlen ábrázolását tekintették az irodalom feladatának, 
vagy a dokumentarista próza eszközeivel folytatták munkásságukat, 
vagy elhallgattak; esetleg másfajta ábrázolásmódok felé tapogatóz-
tak. Fekete Gyula, noha szépirodalmi műveket is publikált a hetve-
nes és nyolcvanas években, szemmel láthatóan műfajt váltott — a 
szociográfia és a publicisztika lett elsődleges működési területe. 

A kötet talán legsikeresebb fejezetének az első, bevezető rész te-
kinthető; a családi háttér, az útnak indító, szűkebb és tágabb közös-
ség rajza sokszínű, érzékletes és kellőképpen adatgazdag. A „közéleti 
igények nyomán" című fejezetben (maga a cím is suta és semmit-
mondó) a szerző Fekete Gyula sematikus korszakát dolgozza fel; 
némileg talán túlbecsülve az idetartozó műveket. A korabeli fogadta-
tás és értékelés ismertetése természetesen hozzátartozik a pályakép-
hez akkor is, ha a hajdani kép mára érvényét vesztette; különöskép-
pen az ötvenes évek irodalompolitikai céljainak teljes egészében alá-
rendelt kritikai irodalom. Ám a szerzőnek nem mindig sikerül a saját, 
mostani véleményét elhatárolni az akkori kritikusi véleménytől, s 
olykor maga is beleesik a korabeli kritikusok elavult terminológiájá-
nak, frazeológiájának csapdájába. A szerző mintha lebecsülné, baga-
tellizálná a sematizmus időszakának azokat az „elvárásait", melyek 
az ötvenes években meghatározták az alkotás mikéntjét — témát és 
ábrázolásmódot egyaránt. A Kati című kisregényt pl. a korabeli 
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kritika is elmarasztalta, mondván, hogy ebben Fekete elvesztette 
hangjának korábbi egyszerűségét, természetességét. Laczkó András 
igazat ad a kifogásoknak, majd így folytatja: „Pedig volt a Katiban 
olyan alaprajz, amire tiszta fényű írást lehetett volna építeni: a nők 
egyenjogúsága. S ha ez kevésnek bizonyult volna, akkor a traktorista 
lányok helyzete és munkája felvetett még konfliktusokat." — Két-
ségtelen, hogy itt a szerző szinte „beleéli magát" az akkori kritikus 
nézőpontjába és szempontrendszerébe: az idézett mondat mintegy 
feltételezi, hogy a sematizmuson, s annak tematikáján belül létrejö-
hetne igazán j ó („tiszta fényű") műalkotás — csak az író igyekezete 
hiányzik. 

A hatvanas évek regényeinek — köztük az író legjobb művének, 
Az orvos halálának — az áttekintése sem igen lép túl az ismertetés 
szintjén. A mű úgy is, mint a hatvanas évek egyik legsikeresebb, leg-
inkább elismert regénye, feltétlenül kiemelt, hosszabb lélegzetű és 
esztétikai szempontú méltatást érdemelt volna; így belevész a számos 
Feketete-regény sorába. A művek bemutatása — általában véve — 
részletező; a szerző hosszas tartalomismertetésekbe bonyolódik, s 
csak ritkán él az általánosítás és elvonatkoztatás módszereivel. 

Tárgyszerű, informatív a Metszetek а közgondolkodásból című feje-
zet, mely a szerző szociografikus jellegű munkáit és publicisztikáit 
ismerteti. Nem ártott volna azonban Fekete Gyula sok vitát kiváltott 
könyveinek kritikáit is részletesebben idézni, megismertetni az ellen-
véleményeket; ezáltal talán mélyebben is beleláthatnánk abba a 
bonyolult összefüggésrendszerbe, amelyhez az író nyúlt az Éljünk 
magunknak és a Mindene megvan ? című gyűjteményeivel, s a család-
gyerek-női szerep kérdéskör margóján született szépirodalmi alko-
tásaival. Kétségtelen, hogy Feketének néhány ponton sikerült ráta-
pintania társadalmunk neuralgikus pontjaira, s egyes részletkérdé-
sekben az orvoslás lehetőségeire is; mára azonban világos, hogy a 
magyar társadalom bajai, betegségei mélyebb gyökerűek és többfelé 
ágazóak, mintsem hogy azokat a család és a nők hagyományos sze-
repének részbeni visszaállításával, s megfelelő szociális intézkedések-
kel meg lehetne oldani. A jólétet, a gazdagodást, mint a bajok forrását 
már jó néhány éve nem divat emlegetni, hiszen napjainkban a mind 
szorongatóbban jelentkező szegénység válik egyre égetőbb társadalmi 
gonddá. 

Végül néhány szó a kötet stílusáról. Csak örülni lehet annak, ha 
egy, a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tartó könyv 
közérthető, olvasmányos stílusban íródik; sőt, ez esetben a közvet-
len, publicisztikus hang sem lehet kárhoztatandó. A közérthetőség 
igénye vezérelhette Laczkó Andrást is, ám könnyedsége nemritkán 
pongyolasággá fajul, s a szabatos mondatszerkesztés és a pontos, 
korrekt szóhasználat is csorbát szenved. A szerző gyakran csábul a 
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legkisebb ellenállás irányába — közhelyes megfogalmazások, sem-
mitmondó általánosságok csúsznak ki a tolla alól. Terminológiai 
tisztázatlanságra is akad példa. „ A fiatalasszony mutatta már, hogy 
Fekete szembesült az esemény- vagy jellemregény alternatívájával." 
Ilyen alternatívát, ilyenfajta szétválasztását a regénybeli tényezőknek 
a prózapoétika — tudtommal — nem ismer. Végig nem gondolt, 
felületes megfogalmazások is szép számmal akadnak a szövegben; 
ezek olykor téves megállapításokhoz vezetnek. Az Orvos halálával 
kapcsolatban például a „realista regények antihőséről" beszél a 
szerző, majd kijelenti, hogy Fekete „kitöltötte a hiányt, ami literatú-
ránkban az egyszerű ember létezésének nem ábrázolása nyomán 
keletkezett". Talán fölösleges is lenne sorolni azokat a regényeket, 
melyek literatúránkban, Jókaitól Móriczon át Tersánszky Józsi Jenőig 
egyszerűbbnél egyszerűbb embereket ábrázoltak. 

Végül : a kötetet jól megválasztott, jellegzetes képanyag illusztrálja 
— s bő irodalomjegyzék egészíti ki. (Szépirodalmi, 1987.) 

E R D Ö D Y EDIT 

ALFÖLDY JENŐ: 
VÉRZŐ ZÁSZLÓK 

BENJÁMIN LÁSZLÓ KÖLTÉSZETÉRŐL 

A kortárs irodalomról írni mindig merész vállalkozás volt. Az iro-
dalomtörténésznek, a kritikusnak ilyenkor fokozottan figyelnie kell 
az irodalmi élet pillanatnyi állapotára, s ezen belül különösen a mű 
tárgyát képező szerzőre. Hiszen érzékenység nemcsak fölösleges van, 
s ráadásul senki sem tévedhetetlen, s így könnyen előfordulhat, 
hogy még egy jószándékú mű is galibát okoz, ha nem veszi a szüksé-
ges mértékben figyelembe az irodalmi élet aktuális összefüggéseit. 
Ebből a helyzetből következik a kortárs irodalommal foglalkozó írá-
sok két alapvető hibalehetősége: egyrészt a túlértékelés, másrészt 
pedig az értékeléstől való tartózkodás. Olyan általános hibák ezek, 
amelyeket egészen elkerülni, úgy gondolom, egyikünk se tudhat, s 
legfeljebb arra törekedhetünk, hogy csökkentsük a hibázás mértékét. 

A hetvenes és a nyolcvanas években az élő irodalomról szóló 
munkák nagyobb részében inkább az értékeléstől való tartózkodás a 
jellemző. Pontosabban: az adott művet, a kötetet értékeli az elemző, 
de elsősorban a mű önértékeire figyel, s kevésbé az adott műnek az 


