
Emlékezés Fekete Istvánra 

- 115 éve született a nagy magyar író –   

 

A Somogy megyei Göllében született 1900. január 25-én, a dombóvári származású Fekete Árpád 

kántortanító és Sipos Anna első gyermekeként. Életének a legfogékonyabb korszakát, az első tíz évet töltötte 

szülőfalujában, mely időszak meghatározta későbbi életét is. Itt szerette meg a természetet, a növényeket 

és az állatokat valamint a falu egyszerű, de értékes embereit, ahogy azt életrajzi regényében /a Ballagó 

időben/ is olvashatjuk. De itt került kapcsolatba a vallással, mély istenhitének köszönhetően élete 

legnehezebb korszakában is a Teremtőben mindig vigaszt talált. A faluban ismerhette meg élete első Matula 

bácsiját, Puska András uradalmi csősz személyében, akitől sokat tanult a természetről és az időjóslásról.  A 

Polgári Iskolában tanára, Vajthó Jenő felfigyelt diákjára és egy alkalommal a következőt mondta: „Egy jó tollú 

van köztetek, a Fekete Pista!” 1917-ben a Zászlónk című cserkészlapban jelent meg első verse.   

Írói munkássága Ajkán bontakozott ki. 1936-ban a Gárdonyi Géza Társaság regénypályázatán  A 

koppányi  aga testamentuma c. történelmi regényével futott be, mely 1937-ben meg is jelenhetett. Két évvel 

később a Zsellérek c. regényével kiérdemelte az Egyetemi Nyomda Nagydíját. Elbeszéléseit a Herczeg 

Ferenc szerkesztette Új Idők, vadásztörténeteit pedig Kittenberger Kálmán vadászlapja, a Nimród közölte.  A 

háború előtt és alatt még öt könyve jelenhetett meg.   

1953-tól Kunszentmártonban tanított egy Halászmester képző iskolában. Itt írta meg a Halászat c. 

tankönyvét. 1958-tól a Kis- Balatonnál helyezkedett el, ahol a Tüskevár c. ifjúsági regényén is dolgozott. 

1960-ban nyugállományba vonult és 1970-ben bekövetkezett haláláig, mintegy tíz könyve jelent meg. A 

halála után megjelent könyvekkel együtt közel félszáz művét olvashatjuk. Jókai után a legnépszerűbb magyar 

írónak tartják. Könyvein nemzedékek nőttek fel. Nemcsak író, ifjúsági író, de költő is volt. Eddig 168 versét 

ismerjük. Írt film forgatókönyveket, színdarabokat, mezőgazdasági, halászati és vadászati szakíróként is 

számon tartják.  

45 éve, 1970. június 23-án hajnali fél háromkor hunyt el. Szülőfaluja temetőjében, a Szent Vendel 

kápolna tövében talált végső nyughelyet feleségével, Piller Edithel és Bogáncs kutyájával együtt.    

Fekete István életében kevés elismerést kapott. 1960-ban a Tüskevárért megkapta a József Attila 

díjat. 1970-ben /születésnapján/ a Munka Érdemrend aranyfokozatát vehette át a Parlamentben. 1998-ban 

Posztumusz Somogyért díjban részesült, 2000-ben posztumusz  

Magyar Örökség díjas lett. 2004-ben szintén Posztumusz, Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje 

kitüntetést érdemelte ki.  

Jelenleg a Hungarikum Bizottságnál van a Somogy megye Értéktár Bizottságának beadványa, 

valamint folyamatban van Tolna megye felterjesztése is.   

 

Bodó Imre, a Fekete István Múzeum alapítója,  

a Fekete István Kulturális Egyesület elnöke   


