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Mindannyiunk írója: Fekete István (1900–1970)

Magyarország egyik legismertebb írójának, Fekete Istvánnak ebben az évben két kerek 
évfordulójáról is megemlékezhetünk. 120 éve született, és 50 éve hunyt el.

Szülei első gyermekeként 1900. január 25-én jött világra a Somogy megyei Göllén. 
Később még öt testvére született, akik közül hárman – Ilona (1904–1977), Katalin 
(1905–1991), Anna (1907–1989) – túlélték bátyjukat. Édesapja, Fekete Árpád a pécsi 
tanítóképzőben végzett, majd 1888-ban sikeresen pályázta meg Göllében a kántortaní-
tói állást. Iskolai munkája mellett eredményes gazdálkodó is volt, az 1909-es budapesti 
állatkiállításon első díjat nyert az egyik tehene. Édesanyja, Sipos Anna az akkori viszo-
nyoknak megfelelően a háztartást vezette. Fekete István első tíz évét Göllén töltötte, ami 
későbbi életének meghatározó emléke maradt. Ennek legszebb bizonyítéka az 1962-ben 
megjelent Őszi vásár című könyve. A vaskos kötet első részében boldog gyermekkorá-
nak állít emléket rövid, hangulatos írásaival.

Tízéves korában szülei Kaposvárra költöztek, aminek egyik oka éppen István fiúk 
későbbi taníttatása lehetett. Ott az állami főgimnáziumba íratták, de már az első évben 
osztályismétlésre kényszerült. A viszonylag idillinek tekinthető falusi életből kiszakít-
va nem tudott a városi életformához alkalmazkodni, ez is oka lehetett rossz tanulmányi 
eredményének. A következő évet már a polgári fiúiskolában kezdte. Itt olyan közegbe 
került, ahol új barátokat szerezhetett, akikről később írásaiban is megemlékezett. Egy ide-
ig osztályfőnöke és természetrajz tanára volt az ismert költő, Takáts Gyula (1911–2008) 
azonos nevű édesapja is. Ha nem is tűnt ki társai közül tanulmányi eredményeivel, ma-
gyartanára felismerte tehetségét: „Közöttetek csak egyvalaki van, akire el lehet monda-
ni, hogy jó tollú, ez a valaki Fekete István…”1 Első – cím nélküli – versét nyomtatásban 
a Zászlónk című ifjúsági lap közölte 1917 szeptemberében, név nélkül, csupán az alábbi 
utalással a „költőre”: Egy dunántúli (kaposvári) kereskedelmi iskolai ifjú.

Tanulmányait a hároméves felsőkereskedelmi iskolában folytatta, majd a végén 
1918-ban hadiérettségit tett és rögtön bevonult katonának. Ezekről az évekről szinte 
semmit sem tudni, csupán a későbbi levelezéseiben utalt egy-egy félmondattal az akkori 
történésekre. Később, katonaként alkalma nyílt a továbbtanulásra. A Debreceni M. Kir. 
Gazdasági Akadémia főiskolai hallgatója (karpaszományos őrmester)2 lett az 1923/24-
es tanévben, az 1924/25-ös tanév februárjáig. Ezt követően átiratkozott a hasonló 
képzést adó mosonmagyaróvári akadémiára, ahol sikeresen fejezte be tanulmányait. 
Ezzel vége lett a szabad, néha éjszakába nyúló víg és duhaj életnek. A felsőoktatási 
intézmény nem feledkezett meg híressé vált diákjáról, és 40 év elmúltával meghívták 
Mosonmagyaróvárra. A meghívást elfogadó író az 1968-ban megjelenő Barangolások 
című kötetét így ajánlotta: A 150 éves Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolának 
szeretettel ajánlja ezt a könyvét öreg diákja / Fekete István.

Tanulmányai befejezése után szinte azonnal, 1926 őszén állást kapott Bakócán, gróf 
Majláth György (1883–1968?) birtokán. Ezzel életének egy rövid, de nagyon fontos 
szakasza kezdődött. Valójában nem is Bakócán, hanem a környéken lévő, néhány ház-
ból álló alsókövesdi majorságban volt a szállása, a zselici erdőrengetegben. Erre az 
időszakra így emlékezik vissza Uhl Antal (1902–1982) plébános, Fekete Istvánra em-
lékezem… című írásában: „Fekete Istvánt azokban az években kötelességtudó, komoly, 
befelé élő, de amellett kiegyensúlyozott kedélyű, udvarias fiatalembernek ismertem. 



Valóság • 2020. október

HORVÁTH JÓZSEF: MINDANNYIUNK ÍRÓJA: FEKETE ISTVÁN (1900–1970) 61

Nem kereste a társaságot, de ha benne volt, kitűnt zamatos, zengzetes szép magyar be-
szédjével (somogyi, göllei tájszólással beszélt), lebilincselő szellemességével és pompás 
előadókészségével. Magas, szálfaegyenes testtartásával, kisportolt lendületességével 
igazi férfiszépség volt. Semmiképpen sem volt kiáradó, kirobbanó természetű, inkább 
tartózkodó és kissé zárkózott. Mélyen érző, finom lelkületét előttem, a papbarát előtt 
bizalommal kitárta.”3

Ebben az elzárt világban, ahol alig volt lehetőség az ismerkedésre, mégis rátalált a 
szerelem. Megismerkedett a bakócai orvos, Piller Ernő (1873–1935) lányával, Edithtel4 
(1909–1997). A fiatalok, ha nem is tudtak gyakran találkozni, hetente többször levelet 
váltottak egymással. „Kedves Pistám!”, így kezdte levelét Edith, amire azonnal jött a 
válasz „Édes kicsi Virágom!” megszólítással. Az 1928–1929 közötti levelekből ad bő-
séges válogatást az író fia, édesapjáról szóló köteteiben.5 „Virágos út, messzeségbe futó 
és hallgatózó némaság, ahol csak gondolatok járnak és zsonganak, mint a messzi-messzi 
muzsikaszó alkonyattól hajnalpirkadásig.” Majd néhány sorral lejjebb ugyanabban a le-
vélben: „Kezdett besötétedni. Szentjánosbogárkák világítottak az úton, amely vég nélkül 
futott a csillagfényes éjszakában, és mi mentünk, mentünk, el nem fáradva, mámorosan, 
boldogan, mintha megrészegített volna bennünket ez a virágillatos nyárelői éjszaka.”6 
Írói tehetségének ezek az első látható, olvasható megnyilvánulásai.

Már a házasságra gondolva intenzíven kereste azt az álláslehetőséget, amellyel párját 
is el tudja tartani, így szinte az összes megjelenő hirdetésre jelentkezett. Igyekezetét 
siker koronázta. 1929 júliusában próbaidőre, majd szeptembertől véglegesítve az ajkai 
Nirnsee Ferenc (1859–1943) birtokára került intézőnek. Itt már biztosítva volt a lakás, 
havi fizetés, az éves egyéb juttatások, amiből eltarthatta leendő családját. Az esküvő 
1929. december 12-én Bakócán volt.

Az ifjú pár hamarosan berendezkedett új otthonában. Első gyermekük Edit (1930–
2013) után másfél évre István is megszületett (1932–). Egész napot igénybe vevő 
munkája mellett vélhetően hiányzott az írás, hiszen most már nem kellett leveleznie 
a feleségével. Ezért küldte be első rövid cikkét a Nimród Vadászújságba, amely 
1930. március 1-én jelent meg, a Hírek mindenfelől rovatban. Aztán még megjelent 
néhány írása, amire a lap főszerkesztője, Kittenberger Kálmán (1881–1958) is fel-
figyelt, és magához kérette az ifjú szerzőt. (Hogy mit látott ezekben az írásokban, 
nem tudjuk, de az biztos, hogy lapjának következő közel két évtizedében az egyik 
legrangosabb szerzője lett Fekete István.) Már az első találkozón örök barátság 
szövődött a 19 évvel idősebb és már világhírű Afrika-vadász és az ifjú gazdatiszt 
között. Kittenberger baráti köre, legfőképpen Csathó Kálmán (1881–1964) író ta-
nácsai, kapcsolatrendszere indította el Feketét az ismertség felé. A következő évek-
ben nemcsak a Nimródban találhatók meg írásai, hanem neves pesti újságokban is 
(Budapesti Hírlap, Új Idők stb.).

Az Ünnep című hetilapban jelent meg a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság re-
génypályázata, erre küldte be az író A koppányi aga testamentuma című kéziratát, 
amellyel első díjat nyert. 1937-ben a júniusi könyvnapra jelent meg, és két nap alatt 
elkapkodták. Júliusban már arról írt a Szabadság című lap7, hogy a kötet újabb kiadá-
sát készítik elő. A hagyatékban megmaradt az a példány, amelyet a megjelenés után 
maga a szerző nézett át, és nemcsak a nyomdai hibákat javította ki, hanem stilárisan 
is sok változtatást végzett. Az 1958-as megjelenésnél már eszerint nyomták a regényt!

A siker meghozta önbizalmát, amelyet legújabb barátja, Sólyom, alias Láng Rudolf 
(1881–1963) – a Nimród Vadászújság neves szerzője – is messzemenően támogatott. 
A napi 10–14 órás munka után, amelyet becsülettel és pontosan ellátott, írásra csak éjjel 
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jutott ideje. Ezekben az években megfeszítetten dolgozott. Helytállt mint intéző, és 
vezette a nagy gazdaságot, írta az elbeszéléseit a napi- és hetilapoknak, dolgozott az 
újabb kötetén.

A második regénye is pályázaton (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda) hozta el az 
első díjat. Az ismertségen túl 3000 pengővel lett gazdagabb. Ez már nem a régmúlt 
történelmével foglalkozott, hanem a közeli valósággal. A Zsellérek című művében hi-
telesen leírja az 1919-es Tanácsköztársaság és a vörös terror rémtetteit. Az 1939-ben 
megjelent regény olyan sikeres volt, hogy 1944-ben már a hetedik kiadását hirdették.8 
„Természetesen” a kommunista érában tiltott könyv lett. Aztán legközelebb 47 év után 
jelenhetett meg, 1991-ben, de még ekkor is cenzúrázva! (Feledhetetlen személyes él-
ményem, amikor 1977 őszén a rendszeresen látogatott székesfehérvári antikváriumban 
az eladó hölgy behívott a raktárba, és kezembe adta a könyv harmadik [1940] kiadását 
azzal, hogy ha érdekel, megvehetem 300 forintért. Ma is őrzöm a kötetet.)

A sikert munkáltatója már kevésbé tolerálta, különösen, amikor az első színdarabját 
1940. november közepén Hajnalodik címmel – Páger Antal és Komár Júlia főszerep-
lésével – a budapesti Magyar Színház bemutatta. Diadalkapuval fogadták Ajkán9…, 
írta az egyik pesti napilap. Több mint százszor került színpadra a mű. Játszották vidéki 
színházban (Szeged) és Erdélyben (Nagyvárad, Kolozsvár). Ajkán még egy amatőr tár-
sulat is sikerrel adta elő a darabot. Így aztán nem volt meglepő, amikor a lapok arról 
adtak hírt, hogy „Fekete István irodalmi sikerei miatt elvesztette intézői állását.”10 Nem 
előzmény nélküli az elbocsátás. Ő maga is érezte, hogy erre előbb vagy utóbb sor kerül. 
Ezért a pesti befolyásos barátai keresték az új állást számára, köztük Zsindely Ferenc 
(1891–1963) államtitkár is. Végül sikerült a Földmívelésügyi Minisztériumba kerülnie, 
arra az osztályra, ahol a mezőgazdasági oktatófilmeket11 készítették. 1941 májusában 
költöztek Budára, a Sas-hegyre, és béreltek lakást a Miasszonyunk útján, amely a mai 
Meredek utca.

Persze közben is dolgozott, megjelent a Csi című kötete (1940), benne a Csathó 
Kálmán szorgalmazta négy (Csi, Hu, Kele és Vuk), állatos kisregényével. Egy, még ma 
is élő tévhit, hogy az 1965-ben önállóan megjelenő és nagy karriert befutó Vuk lenne a 
népszerű regény első megjelenése, hiszen mint látható, már 1940-ben olvashatták. A bájos 
állatregénynek van még egy, talán alig ismert érdekessége. Az 1950 előtti művei közül 
egyedüliként ezt a kötetét nem cenzúrázta a kommunista hatalom. 1941-ben került ki 
a nyomdából az Öreg utakon című válogatása, az addig újságokban megjelent írásaiból.

Budára költözése után az alkotás egy újabb formáját találta meg, filmforgatókönyveket 
készített. Ezekből készült az Aranypáva, Féltékenység és a Dr. Kovács István is. A fil-
mekkel népszerűsége csúcsára ért fel a negyvenes évek közepére. (Ismert még néhány 
forgatókönyve, de ezekből valószínűleg film már nem készült.) 1948-ig több könyve 
jelent meg (Hajnal Badányban, Egy szem kukorica, Emberek között, Gyeplő nélkül, 
Tíz szál gyertya). Ezek közül kiemelkedik a Gyeplő nélkül című regénye, amely valójá-
ban az ajkai intézői munkásságának életrajzi elemeiből épült fel.

A 2. világháború végén bérelt lakásuk is megsérült. Budapest ostromát különböző 
helyeken vészelték át. Rajnai Gábor (1885–1961), ismert színész felajánlotta, hogy 
költözzenek hozzá, attól tartva, hogy idegeneket telepítenek a többlakásos Tárogató 
úti villájába. Elfogadva Rajnai baráti ajánlatát, családjával beköltözött az egyik nagy 
alapterületű földszinti lakásba, amelynek egy része a mai napig a család örököseinek 
birtokában van. Közben egyéb durva atrocitások is érték (ávósok kiverték a szemét, stb.), 
de erről hivatalos dokumentumot nem találni, így csak a fia személyes emlékeire hagyat-
kozhatunk.12 Leánya belépett a Sacré Cœur rendbe13, akinek egy idő után rendtársaival el 



Valóság • 2020. október

HORVÁTH JÓZSEF: MINDANNYIUNK ÍRÓJA: FEKETE ISTVÁN (1900–1970) 63

kellett hagynia az országot. Az író minisztériumi állását különböző változások mellett 
1949 nyaráig tarthatta meg. Utána a családban az út- és hídépítésnél segédmunkát végző 
ifj. Fekete István keresete volt az egyedüli anyagi forrás, és az a néhány írás díja, ami 
a Magyar Nemzetben, az Új Emberben és a Vigiliában megjelenhetett. Később alkalmi 
munkáiból éltek. Ami biztosan tudható: a fennmaradt szerződések szerint, a Dunán ga-
bonát szállító uszályokon forgatta, lapátolta a búzát.

1952-ben baráti segítséggel végre állást kapott. Néhány évig Kunszentmártonban 
tanított a halászképző iskolában, és közben írta a regényeit, egyelőre az asztalfiók szá-
mára. 1955-ben nyílt meg előtte újra a könyvkiadás lehetősége. Egyszerre három kötete 
jelent meg: a Halászat, Lutra és a Kele. Sorra adták ki új és népszerű könyveit: Bogáncs 
(1957), Tüskevár (1957), Téli berek (1959), majd a Köd (1960), Pepi-kert (1960), 
Kittenberger Kálmán élete (1962). Ezeket követte az Őszi vásár (1962), Csend (1965), 
21 nap (1965), Hu (1966), Barangolások (1968) és az utolsó, a Ballagó idő (1970) cí-
mű életrajzi regény, amelynek még kétkötetnyi folytatását is tervezte. De ez már nem 
valósulhatott meg.

Munkásságáért 1960-ban József Attila-díjat kapott. Ezekben az években sokat dolgo-
zott, egészsége azonban folyamatosan romlott. A hagyatékban maradt naplótöredékek 
erről is beszámolnak. Így kezdi az utolsó, kézzel írt „naplóját”:14

„1969. okt. 19. [Vasárnap]
 Nem tudom én, hány naplót kezdtem már el és – különféle helyeken – hány 

ilyen naplót kell majd összeszedni, ha vajon akad valaki, aki érdemesnek tartja egy em-
ber hétköznapi és nem túlságosan fontos gondolatait összegyűjteni…

 Ma-holnap hetven éves vagyok, idegeim is meglazultak, hát – azt hiszem ez érthető.
 És a kórházból is tegnap jöttem meg – két hét után – a szívemmel, ami talán 

nem elég világos, hiszen általában a szívükkel érkeznek meg ide, vagy oda az emberek. 
Október 21. [Kedd]
 Pocsék nap, pocsék napok. Idegeim, mint rozzant telefondrótok és mit lehet a 

rozzant telefondrótokkal kezdeni? Memóriám: nem ilyen, vagy olyan, hanem egyszerű-
en: nincs! Persze nem egészen – nincs, bár talán jobb lenne, ha egészen nem lenne.

 Írtunk Öcsinek!15

 Naponként jön a doktornő és injekciókat ad. Bal karomon a fő érbe. Utána egy 
órát mozdulatlanul kell feküdni, bár semmi kedvem nincs ficánkolni.

 Utálat!
Okt. 22. [Szerda]
 Pirossal írtam a dátumot, talán vonz valami jót erre a napra… Memóriám ja-

vulást, okos gondolatokat, békességet otthonunkban…– szándékosan nem írtam Házat, 
mert: mi közöm a többi lakáshoz? Kívánjanak ők is maguknak – vagy kérjenek a jó 
Istentől, amit akarnak.

Okt. 23. [Csütörtök]
 Rongy – veszekedő – reggel, rossz ébredés s ezek után milyen lehet a folytatás?…
Okt. 24. [Péntek]
 Péntek ide – péntek oda: megjött a tüzelő, befűtöttem a nagyszobába és estére 

– úgy-ahogy – szegény Bibócsnak16 nem kell egészen megfagynia.
Okt. 26. Vasárnap
 Mise. A templom17 hideg. Enyhe ütődöttség, rossz éjszaka után.
Okt. 28. Kedd
 Ütődött hétfő után – ütődött kedd… Hát – mit lehetne erről feljegyezni?…
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 B[ibócs] kiment a Farkasréti temető hozzánk tartozó részét Mindenszentekre 
előkészíteni. Sokszor gondolok rá: hát énvelem mi lesz? Én mikor kerülök oda? Nem 
mondhatom azt, hogy: kívánom… de azt sem, hogy irtózom tőle. A Jó Istenre bízom!

Nov. 5. Szerda
 Milyen jó békességre ébredni! 
 De ne kiabáljuk el!
Nov. 17. Hétfő
 Ködös hétfő. Ködös gondolatok, álomtalan éjszaka után. Postán voltam, úgy 

éreztem az utca már nem a miénk. A kertek és a fák eltűnnek – meghalnak, és épül 15–20 
ház, és 50–60 W. C…

 Jó lenne a Várba felmenni lakni – ott legalább a W. C-k is öregek… Írtam 
Pfannl Egonnak18. – Ő a Várban lakik – Zsukáékkal19 egy házban –, hogy a Várba való 
vágyódásunk realizálódására valami okos tanácsot kapjunk.

Nov. 20. Csütörtök
 Rossz napok és egyre rosszabb napok. Kit okoljak érte? Magamat?… Én – kis-

sé szellemileg és nagyon idegileg – kész vagyok.
Dec. 10. [Szerda]
 Olvad a hó s az időt minden túlzás nélkül taknyosnak lehet nevezni. Érdekes 

azonban, hogy a Dunántúlon tovább esik a hó és egy csomó autó áll – se ide, se oda – 
behavazva.

 Elkezdtük a karácsonyi lapokat megírni, sőt Csekonics Bandinak20 Lisszabon-
ba már el is küldtem.

 És várom a kis Doktornőt – hetenként szerdán látogat meg –, hogy javulásom 
ellenőrizze. Fizikai egészségem – úgy érzem – nem is hagy kívánni valót, de az idegál-
lapotom szinte semmi javulást nem mutat.

1970. Január 13. [Kedd]
 Megint lakást nézni! Semmi értelme nincs, de lehet, hogy az ilyen felesleges út 

a lépcső, ami majd valahova vezet. Nem túlságosan érdekel az egész… de talán arra jó, 
hogy közelebb érünk a megoldáshoz.

 A mesék megírását el kellene kezdeni és talán el is kezdem. Még ma!
 Persze erdei dolgokkal.
 Mókusokkal, madarakkal és nagyon kevés emberrel, olyan emberrel, akiket 

nagy betűvel kell írni!
 Jó lesz még ma elkezdeni, mert 13-a van!
 Január 13. és – olvad a hó.
 A ház és az egész élet Békétlen.
1970. Január 11–25. 
 Zűrzavar, születésnap, nagytakarítások, egy-két rosszullét – megfelelő előzmé-

nyekkel… – és – kitüntetések!
 És bankett, Saád Béla21, illetve az Új Ember rendezésében.
 Először a Móra emlékezett meg – elég gyengén – 70. születésnapomról…
 A második kitüntetés azonban komoly volt, amire igazán nem számítottam. 

A Munka arany érdem-érem 1. fokozata22. Ketten kaptuk meg Zsukával – már, mint írók 
– a többiek másféle dolgozók voltak…

1970. Január 25 – február 20. 
 Hát mi is volt? Volt 30 dísztávirat, 300 gratuláló levél, amelyek nagyon jól 

estek, bár, ha Bibócs meg nem válaszolja nagy többségét, én lusta lettem volna a vá-
laszokkal ügyetlenkedni. Egy azonban bizonyos: a sikert és dicsőséget az Örökkévaló 
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Istennek, az Ő irgalmából Édes jó Szüleimnek köszönhetem és hiszem, hogy imáimban 
is és még személyesen is megköszönhetem.

1970. Március 20. [Péntek]
 Rettenetes, bomlott, félőrült napok.
 Péntek van és – Takarítás…
1970. március 25. [Szerda]
 Enyhülő, békésebb napok, amelyekben – ha tartósak lennének, talán én is 

rendbe jönnék. Kató23 nálunk van, és B[ibócs] vendégszeretete nem hagy kívánnivalót. 
Hiszen olyan pazarlóan áldott, jó is tud Ő lenni…

 Magamról? Vagyok! Ha béke lenne körülöttem, maradandó, tartós béke. Talán 
még helyre is jönnék…? És talán visszajönnének a régi témák és álmok, amelyek ki-
fogyhatatlanok, ha a légkör meg nem fojtja azokat.

1970. március 27. Nagyszombat
 Délután Feltámadásra megyünk! 
 Mint Göllében!
 Feltámadt Krisztus e napon! Alleluja, Alleluja!!!
1970. május 6. [Szerda]
 Készülődés Bécsbe, készülődés Tupihoz24 Riedenburgba.
 Talán, – majdnem valószínű – utoljára. Testi állapotom nem mond jót és lelkem 

– egyelőre hallgat. Talán nem akarja ezt a romlandó, laza Valakit megijeszteni? Lehet, 
hogy nem is ijedne meg olyan nagyon, de lehet, hogy nagyon megrémülne…

 Barátom, aki lelkem hordozója voltál, nincs valami mondanivalód? Csend!… és ez bi-
zonyos bölcsességre vall… hazudni nem akar és az igazságot, a jövőt nem tudja. Talán jobb is?…

 Bizony: jobb!
1970. május 7. [Csütörtök]
 B[ibócs] – úgy látszik – lemondott az új lakás, a költözködés és irtózatos rum-

lijáról… Hála Isten! Bár én úgyis Vidékre költöztem volna…
 Egyszóval rendbe hozzuk a lakást – szerény és megbízhatatlan becslésem sze-

rint: legalább 30 ezer pengő25… – de mindent megér, ha utána BÉKE lesz a lakásban…”26

A napló teljes egésze, de az abból idézett részletek is világosan bemutatják az író ha-
nyatló egészségi és lelkiállapotát.

Az utolsó bejegyzést követően másfél hónap múlva, 1970. június 23-án hajnali három óra 
körül az otthonában, szenvedés nélkül, örökre lehunyta szemét, és megtért Teremtőjéhez.

Halálával egy kitűnő író, nagy mesélő, a természetet ismerő és szerető, mélyen hu-
mánus és hívő ember hagyta ránk szellemi örökségét. Kultusza ma is töretlen. A múlt 
század hetvenes, nyolcvanas éveiben megjelenő könyvei a mai átlag 2–3 ezres példány-
szám helyett 100–180 ezres példányszámban jelentek meg. Halála után számtalan válo-
gatáskötete látott napvilágot. A legfontosabbak: Tarka rét (1973), Rózsakunyhó (1973), 
Ködös utak (1979), Képzelet és valóság (2002). A kilencvenes években elárasztották a 
piacot a műveit kiadó Nesztor-kötetek. 1999-től a Móra Kiadó adja ki az ifjúsági köny-
veit. Összkiadást számolva a Tüskevár 57, a Vuk 34 kiadást ért meg eddig.

A 2000-es évek elején új szintet lépett a könyveinek megjelentetése. A szegedi Sánta 
Gábor (1967–2016) irodalomtörténész a Lazi Kiadó közreműködésével 27 kötetben ad-
ta ki a Fekete István művei sorozatban az író könyveit. A köteteket nemcsak az igényes 
megjelenés jellemezte, hanem az is, hogy minden esetben az eredeti, cenzúrázatlan írá-
sai kerültek be. A könyvek végén Sánta Gábor tanulmányai olvashatók. 2011-ben a teljes 
életmű gondozása átkerült a Móra Kiadóhoz.
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Az 1970-es évek második felében Ajkán megalakult a Fekete István Irodalmi 
Társaság, Göllén is egy, az író emlékét ápoló közösség jött létre, ami később átkerült 
Dombóvárra, Fekete István Kulturális Egyesületként. Több múzeum is őrzi hagyatékát. 
Ajkán, Dombóváron, Göllében, a kis-balatoni Diás-szigeten, és Keszthelyen is van egy 
emlékszobája.

Fekete István hazatalált Göllére. Holnap újratemetik huszadik századi irodalmunk 
jeles képviselőjét – írta Pósa Zoltán a Magyar Nemzet 2004. augusztus 13-i számában. 
Másnap hatalmas tömeg részvétele mellett kísérték végső nyughelyére az írót, a felesé-
gét (és hűséges Bogáncs kutyájukat).

Fekete István nem része a magyar irodalmi kánonnak, állítják még most is. Ezt a vitát 
hagyjuk az irodalomtörténészekre. Elég, ha százezrek veszik kézbe könyveit, olvassák 
műveit. Egy író számára ez a legnagyobb elismerés.
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Sánta Gábor: Fekete István nyomában (2014)

JEGYZETEK

1 Ballagó idő (1970). 245.
2 A Hadtörténeti Levéltár és Irattárban meglévő 

Fekete István személyi adatlapja (1951. 06. 28.) 
alapján.

3 Új Ember, 1971. ápr. 18. 3.
4 A születési anyakönyvi kivonat 1939. ápr. 20-i 

másolatában az Edith keresztnevet th-val ír-
ták, és így használta maga Fekete Istvánné is 
levelezésében.

5 Ifj. Fekete István: Fekete István az Édesapám 
volt… (2004), és Fekete Istvánra emlékezve…
(2005).

6 Fekete Istvánra emlékezve… (127.).
7 Szabadság, 1937. júl. 11. 7.
8 Diárium, 1944. jún. hátsó borító belső oldala.
9 8 Órai Újság, 1940. nov. 20. 4.
10 Gazdatisztek Lapja, 1941. jún. 1. 2.
11 Néhány filmjéről hírt adtak a korabeli újságok, de 

valójában csak a kétezres évek után találták meg a 
régi kópiák egy részét.

12 Somogyi Hírlap, 2000. ápr. 19. 4.
13 Erről szól ifj. Fekete István írása a Kanadai 

Magyarság 1979/13. számában, majd egy bőví-
tett változata az 1996/51. számban Nővérem… 
címmel.

14 Részletek az eredeti, kiadatlan naplóból, amely a 
tulajdonomban van.

15 Chicagóban élő fiát (1932–) nevezték így a 
családban.

16 Felesége beceneve.
17 Fekete István a lakásának egyik nagy helyiségét 

adta át az 1950-ben kilakoltatott apácáknak, ami 
abban az időben nagyon bátor tett volt! A helyiség 
azóta is kápolnaként működik.

18 Pfannl Egon (1911–1973) illusztrálta Fekete 
István Kittenberger Kálmán élete című kötetét.

19 Dénes Zsófia (1885–1987) írónő.
20 Gróf Csekonics Endrét (1901–1992) még a hábo-

rú előtti időkből ismerte, akivel a hatvanas évek-
ben is rendszeresen levelezett. Csekonics Endre 
halálát tévesen jelzik a Wikipédián és a Nimród, 
2007/11.-i számában is (1983). A lányától (Julia 
Wood) kapott pontos adat, Lisszabon, 1992. 11. 
14.)

21 Saád Béla (1905–1993) a katolikus hetilap, az Új 
Ember szerkesztője.

22 Pontos megnevezése: A Munka Érdemrend arany 
fokozata. (Népszabadság, 1970. jan. 29. 8.)

23 Fekete Katalin Saád Ferencné (1905–1991).
24 Ausztriában élő lányukat – családon belül – hív-

ták így.
25 A naplóban mindig, vélhetően tudatosan, a forint 

helyett a régi pengőt említi.
26 A napló utolsó sorai.


