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Mint ahogy én voltam az, aki a távollévő gyerekek helyett a 
temetéskor a rögöt a koporsóra dobta, úgy most is az én 
szomorú kötelességem a szólás.

A Pista bácsi halála okozta vesztességet közel egy év 
távlatából sokkal jobban érzem, mint a temetéskor. Tavaly 
váratlanul ért a gyászhír. Egyik nap még levelet írtam neki, 
másnap pedig már szabadságot kellett kémem, hogy a 
temetésére utazhassak. Az első -  igaz, hogy nyomtatásban is 
megjelent -  gondolatokat csak hetek múlva tudtam 
megfogalmazni.

Most más a helyzet. Lélekben napról-napra együtt vagyok 
vele, míg végakaratát teljesítve utolsó vadászkönyvét sajtó alá 
rendezem. Gépem billentyűin újra életre kelnek a gondolatok, 
szinte hallom hangját, s ha egy-egy nyilvánvaló elírás 
kijavításán tűnődöm, mintha vele beszélgetnék.

S közben egyre jobban látom, hogy halála milyen 
pótolhatatlan csapás. Páratlan természettudományos 
ismeretanyag ötvöződött benne eggyé a legmagasabbfokú írói 
tehetséggel, s öltött mindenki számára érthető testet írásaiban. 
Mindenki számára, mert négyéves kisfiam vagy unokahúgom 
éppúgy élvezi és érti, mint hetvenkilencéves nagyanyám, 
négyelemis erdei munkás vagy falusi háziasszony ismerősöm 
éppúgy, mint tudós irodalmár barátom.

Egy beszélgetés során valaki a nagy polihisztorok utódának 
nevezte előttem, bár ez a hasonlat szerintem sántít, hiszen ő 
“csak” a természetről írt. Utolsó -  és egyben legnagyobb élő 
képviselője volt annak az írónemzedéknek, amely a magyar 
vadászirodalmat arra a színvonalra emelte, melyet a hazai 
vadászat színvonala megkívánt. S amelynek nincs folytatása, 
de még epigonja sem.

A szó legnemesebb értelmében atyai barátom volt. Soha 
nem felejtem el, hogy kamasz koromban, ha néha rászántam 
magam az őszinteségre, -  milyen világosan és biztosan ítélte 
meg problémáimat. És mindig neki lett igaza. Sajnos életem



legsorsdöntőbb lépése előtt nem tudtam vele beszélni, s mire 
évek vergődése után egyenesbe jutottam, már csak a sírjához 
jöhettünk ki.

Példa számomra, nem lemásolandó, hanem mértékadó és 
szintmutató példakép. Ahogy temetése után hazautazva 
versben próbáltam megfogalmazni:

Hogyha tavaszodon egyszer túljutottál, 
és kalászát bontja körülötted a nyár: 
az ősz is felsejlik kéklő horizonton, 
s reádöbbensz arra: lesz, mikor csak voltál...

Vagy, mert ez a sorsod, és éled életed.
Nem is tehetnél mást, hiszen ezért lettél; 
de érzed már azt is: sírod elborítja 
új havával egyszer egy eljövendő tél.

Állsz, mint fa az erdőn. S dőlnek öreg tölgyek: 
hullnak ki előled atyai barátok; -  
s tudod, eljön a perc, amikor magad is 
a nagy tarvágásnak a szélén találod.

De míg élsz, úgy éljél: hogyha jő a fejsze, 
szállánőtt újulat mögötted ott álljon; 
s hogyha eldőltél, a múl elődök sora 
maguk közé venni méltónak találjon!

Pista bácsi az egész természet írója volt. Az egész 
természeté, melybe a halál éppúgy beletartozik, mint a születés. 
Talán nincs is író, aki ilyen szépen egybe tudta foglalni a 
kettőt.

“Elindult a virágos keresztelőpárna, és elindult az avarszínű 
szemfödő. Az öreg halott leszállt a sírba, mely meleg volt és 
áldott, mint a földdévált bölcső; az újszülöttet pedig 
megkeresztelték vízzel, mely tisztán buggyant elő a földből, 
mint az élet.”
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Természetesnek vette, hogy ez rá is vonatkozik. Huszonöt 
évvel ezelőtt írta meg A király című elbeszélését, mely így 
végződik:

“Járom az utamat, mert nincs más, és elveszem a rókától a 
bundáját, mert valaki nekem adta. Cserkészek a nagy erdőn, 
aminek élet a neve, és tudom, hogy rám is cserkésznek. S 
elsurran valahol egy nyíl, sötétség csordul a szememre -  
aminek a másvilágon talán világosság a neve -, s eldőlök a 
hóban vagy a májusi réten.

S engem se sajnál senki.
Miért is sajnálna?
Ami érték volt belőlem az megmarad, a többit pedig 

megeszik a cinkék, s én eltűnök, mintha soha nem álmodtam, 
parancsoltam, uralkodtam volna.

Én: a király!”
És a mi feladatunk az, hogy ennek a gyönyörűen 

megfogalmazott gondolatnak a vége ne legyen igaz, hanem 
mindig megőrizzük szívünkben, hogy volt valaki, akit úgy 
hívtak, hogy Fekete István, s akinél szebben senki sem tudott 
írni a magyar természetről, s akkor őrizzük legjobban emlékét, 
ha megpróbáljuk továbbéltetni és továbbadni azt a szeretetet, 
amelyet írásai sugároznak a természet és az emberek iránt.

Viszontlátásra, Pista bácsi!

*
Gépelt fogalmazvány saját kezű javításaimmal. Ez az 

egyetlen közszereplőként elmondott beszédem, melyet leírtam. 
(Ezt sem olvastam fel, fejből mondtam.) A többihez csak 
skiccet készítettem, illetve készítek ma is.

A sírkőavatás menetrendje a következő volt. (Feketéné 
eredeti feljegyzése szerint. Gépelt példány, a dőlt betűs részek 
saját kézírásos betoldásai.)

“1. Dr. Szabó Imre püspök úr szentelése, Bárány Anzelm és 
Dr. Petheő Károly urak asszisztálásával.

2. Magyar Ferenc főszerkesztő
3. Rónay György főszerkesztő
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4. Jászay László
5. Szavalat: Telley Zoltán.
6. Padányi Gulyás Gyula.
7. Nagy Domokos.
8. Pánczél Károly diák.”

Utána még záró püspöki áldásban részesítette az 
emlékezőket dr. Szabó Imre.

Magyar Ferenc és Rónay György a Vigília illetve az Új 
Ember neyében beszéltek. Jászay László dunántúli falusi tanító 
volt, Jászay Mari egykori neves színésznőnk unokaöccse. 
Padányi Gulyás Gyula, régi családi ismerősük, a tágabb 
ismeretség nevében beszélt. Telley Zoltánról és Pánczél 
Károlyról fogalmam sincs, hogy ki voltak, úgy emlékszem, 
hogy (egyikük?) a Fekete István Úttörőcsapatot képviselte.

A tisztázatokból Edit néni, Csermely Ottóné és Kemény G. 
Gábor kapott néhány más, irodalomtörténeti szempontból nem 
jelentős személyen kívül. Kemény G. Gábor el akarta helyezni 
saját példányát az OSZK kézirattárában, ám ott néhány hónapja 
hiába kerestem. Úgy látszik, halála megakadályozta e tervében. 
Feketéné hozzám küldött levelében azt írta, hogy “a beszéd 
intelligens és szép.” (Akkoriban Veszprémben dolgoztam.)

A versem évtizedekkel később jelent meg: Harmincadik 
nyár derekán. In: Nagy Domokos Imre -  Nagyné Lendvay 
Gabriella: Vadászatok és vadételek Bp. Terraprint, 2002. 8. 
old.
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