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Az erdészek szép szokása, hogy az
elõdöknek emléket állítanak. Vagy egy
szép fát, forrást, kis vadászkunyhót ne-
veznek el róluk, vagy táblát helyeznek
el azon a helyen, amelyhez kedves em-
lék fûzte õket.

Fekete Isván nagyon jó véleménnyel
volt az erdész-vadász személyzetrõl és ezt
írásaiban sem rejtette véka alá. Mint ifjú
segédtiszt, három évet töltött itt az egyko-
ri gróf Mailáth hitbizományi uradalomban
Bakócán. Nagyon sok üzemi és vadászati
emlék fûzi többek között ehhez a szép vi-
dékhez. Ezért kapta a nagymátéi park a
„Fekete István Füvészkert” nevet, illetve
szobrot állított és emlékösvényt alakított
ki a Mecseki Erdészeti Zrt. 

Fekete István közel másfélszeres
életnagyságú bronz mellszobra Farkas
Pál szobrászmûvész alkotása. A szobor
mészkõ talapzatára vésetett az író
visszaemlékezése a bakócai idõkre: 

„Késõbbi írásaimban gyakran szere-
pelnek azok az élmények, amelyeket
Bakócán, Nagymátén és a kövesdi
erdõk csendjében vadászataim alkal-
mával szereztem.”

Az emlékösvényt tervezte, a táblák
szövegét válogatta és a kivitelezést ve-
zette dr. Tóth Aladár fõerdõmester. 

Az avató ünnepély 2006. augusztus
30-án volt Nagymátén. A Baranya Va-
dászkürt Együttes kürtszava köszöntötte
a megjelenteket. A rendezõ Bodnárné
Palka Réka volt, aki külön köszöntötte
Köveskuti György erdõmérnököt, aki
még személyesen is ismerte Fekete Ist-
vánt, Horváth József Fekete István kuta-
tót és dr. Bodó Imre helytörténészt, a
Dombóvári Fekete István Múzeum igaz-
gatóját. 

A Himnusz eléneklése után Káldy Jó-
zsef vezérigazgató és Várady József
sásdi erdészeti igazgató vet-
ték le a leplet Fekete István
szobráról. 

Ünnepi beszédében dr.
Tóth Aladár hangsúlyozta,
hogy az erdészek most állítot-
tak méltó emléket a füvész-
kert, szobor és emlékös-
vénnyel Fekete Istvánnak. 

A Hetvehelyi Általános Is-
kola tanulói Pásztori Csongor
igazgató vezetésével verseket
szavaltak és részleteket olvas-
tak fel Fekete István mûvei-
bõl. Elõször a „Bibócsámnak”
címû verse hangzott el. Feke-

te István kedves madarai voltak a bag-
lyok. Sokat uhuzott és komoly felvilá-
gosító munkát végzett a ragadozó ma-
darak kíméletére és védelmére. A „Ba-
goly” címû versét az Ambrus Attila ke-
zében lévõ mûanyag uhu jelenlétében
szavalták el a gyermekek. Továbbá
részleteket olvastak fel az „Õszi  esték”
címû írásából – amikor a principálisa
lõtte meg a nagy kant, amely után oly
sok éjszakán át járt –, valamint az „Em-
berek között” regényébõl.

Az emlékösvény a Dél-Dunántúli
Kék Túra útvonala mentén található
Felsõkövesdtõl Hollófészekig. A zo-
mánctáblákon Fekete István eredeti írá-
saiból olvashatók részletek.

1926 nyarán foglalta el elsõ munka-
helyét. Gróf Mailáth György hitbizomá-

nyi uradalmában lett segédtiszt Bakócán,
és Alsókövesden lakott. Az itt töltött há-
rom esztendõ alatt nagy gyakorlatra tett
szert az üzemi ügyek intézésében, a va-
dászatban és itt ismerkedett meg késõbbi
feleségével, a „kedves doktorkisasz-
szonnyal”, Piller Edithkével. Itt történt a
csodálatos levelezésük, ami az üzemi
élet részleteibe is betekintést enged. Itt
voltak a kedves séták, amelyek során
sokszor térdepeltek az útszéli keresztek
elõtt – ahogy õk mondták és írták- kérve
„Jóistenkénket” hallgassa meg kéréseiket
a nagy gazdasági válság idejében, hogy
egy jó állás esetén házasságot köthesse-
nek. Kéréseiket meghallgatták, Ajkán jó
állást és lakást kaptak. 

De mi történt itt Alsókövesden és
Bakócán a munkakezdés és az Ajkára
költözés között eltelt három év alatt? Na-
gyon sok titok övezi ezt az idõszakot. A
jóhiszemû találgatásokból sok téves ada-
tot közöltek már, amelyek úgy keringe-
nek e szép vidék felett, mint Hollófészek
felett a visszatelepült hollók és mindig
többen lesznek. Nemrég itt a közelben az
egyik földúton hallottam, hogy „Fekete
István Bakócán volt jegyzõ….”. Szerencsé-
re a család megjelentette ifj. Fekete István
szerkesztésében két kötetben a szülõk
bakócai-alsókövesdi levelezésének meg-
maradt részét, amely átvészelte Budapest
1945-ös ostromát és a lakásukba beszál-
lásolt német és szovjet katonák nem fû-
tötték el. A levelezés pontos képet ad az
akkori vidéki mindennapokról, a társasá-
gi és üzemi élet részleteirõl. Ez a levele-
zés egy különleges napló, amelyet ketten
írtak és én Fekete István legérdekesebb
mûvének tartom. Nagyon mozgalmas, él-
ményekben gazdag idõszak lehetett ez,
mert évekkel késõbb jelentek meg az
Alsókövesdre visszaemlékezõ vadászel-

beszélései a NIMRÓD Vadász-
újságban. A leveleiben a neve-
ket és a helyeket pontosan írja:
Kõtörõ, Gyíkos, Szabási dom-
bok, Lóka, Ihrigék szõlõje
vagy „halat ellenben nem tud-
tam szerezni, mert Biederman-
nék nagyban eladják”. Ez a ha-
lastó már a szomszédban, a
Sasréti Erdészet területén fek-
szik, és az eredeti vízjogi enge-
délyét az 1970-es években
még láttam. Mailáth gróf na-
gyon meg volt elégedve Feke-
te István munkájával és ezt
meg is mondta mások elõtt is:

Fekete István szoboravatás Nagymátén
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„Segédtiszt úr Ön remek em-
ber! Kár, hogy nem tudok gaz-
datiszti munkát adni Önnek,
mert igazán megérdemelné”
vagy „Segédtiszt úr Ön ked-
ves, tapintatos ember és a ne-
héz ügyeket is diplomatiku-
san el tudja intézni.” Az állás-
keresését támogatta. Tulaj-
donképpen Bakócán, a grófi
birtokon eltöltött éveknek kö-
szönhette, hogy megbízták az
ajkai birtok vezetésével.

A sok tévedésre pedig:
ahogy õ mondaná:  „tudják
meg végre, hogy nem Bakó-
cán laktam – csak szerettem
volna, különösen az eljegyzés
után –, hanem Alsókövesden, nem lóhá-
ton jártam, hanem a kétkerekû kiskocsin
az öreg Bandi nevû lovammal és a pus-
kám is mindig velünk volt. Nem kezeltem
az erdõket, mert volt erdõmérnök Imrik
Zoltán személyében, aki bizony néha-né-
ha borsot is tört az orrom alá. Viszont a se-
gédtiszti feladatok mellett elláttam a szám-
tartói (könyvelési) teendõket is, segédtisz-
ti fizetésért. A 4000 holdas erdõben va-
dászhattam, nagyvadra is, és az apróvadas
vadászatokat én rendeztem. Sokat uhuz-
tam a Tanti nevû uradalmi bagollyal és jó
barátságban voltunk.” 

Mindig az volt az érzésem, hogy az
Alsókövesdi erdõben titok lappang, mert
a lenyûgözõ táj már az elsõ látásra
ismerõsnek tûnt, pedig elõtte sohasem
jártam ott. Hiába törtem ezen a fejem,
magyarázatot nem találtam rá. Türelme-
sen vártam, mikor jutok a titok nyitjára.
Ide mindig örömmel jöttem, mert ünnep-
napoknak éreztem az itt eltöltött idõt,
akár dolgoztam vagy esetleg vadászhat-
tam is. Évtizedeken át kellett várnom,
míg néhány évvel ezelõtt teljesen véletle-
nül és váratlanul maga Fekete István saját
soraival lebbentette fel a fátylat az
alsókövesdi erdõk titkáról: „Késõbbi írá-
saimban gyakran szerepelnek azok az él-
mények, amelyeket Bakócán, Nagy-
mátén és a kövesdi erdõk csendjében va-
dászataim alkalmával szereztem.”

Hát igen, e szinte nekem írt sorok ol-
vasásakor jöttem rá, hogy Fekete Isván
szép leírásaiból volt ismerõs az alsókö-
vesi erdõ. Tudat alatt ráismertem a tájra.
Talán még e sorok végére sem érhettem
az olvasással, máris magam elõtt láttam
Nagymátén Fekete István Füvészkertjé-
ben az író bronzszobrát és a kõbe vésett
sorait... utána pedig már az emlékösvé-
nyen lépkedtem...

Ez az emlékösvény nem hasonlít a
tanösvényekre. Esetleg csak annyiban,

hogy itt is táblák vannak. Itt nem isme-
retek sajátíthatók el, hogy milyen nö-
vény, állat vagy kõzet található az
erdõben, vagy milyen erdõgazdasági
munkákat kell elvégezni. Itt a hely szel-
leme a megragadó, ahogy Fekete István
mondaná, „genius loci” és ebben a fes-
tõi gyönyörû környezetben olvashatjuk
az iró csodaszép sorait, amelyeket az itt
szerzett élményei alapján irt. A közön-
séges halandó csak érezheti a táj szép-
ségeit, de a leirásához iró kell. Ezt Feke-
te István szerencsére a legnagyobb
megelégedésünkre megtette. 

A táblákon szerepelnek többek kö-
zött: a környékhez tartozó és az erdész-
vadász szakmával kapcsolatos írásai, az
uhuzás, az útszéli kereszteknél elmon-
dott imák, barátai (gróf Wass Albert,
Csathó Kálmán, gróf Széchenyi Zsig-
mind, Kittenberger Kálmán), 1956, vé-
leménye a protekcióról, kedvenc vadja
a róka, a Vuk, a vaddisznó (a vaddisz-
nóskert kerítésénél) és jó tanácsai, ame-
lyek közül egyet megemlítek: „Gyere-
keim, egyet ne felejtsetek el: kérni és
kérdezni nem szégyen, de lopni és bu-
tának maradni, szégyen.”

A táblákon nem szerepel Fekete Ist-
ván életrajza, mellõzõsének története,
valamint mûveinek a jegyzéke. Ezeket
kérjük más forrásból megismerni. Nem
szerepelnek továbbá a „bakócai”
regényébõl, az „Emberek között”-bõl
részletek, mert az egészet táblára lehetett
volna vésni. Már a címének is története
van. Gorkij hasonló címû írása miatt a
hatalom „Derengõ hajnal”-ra változtatta,
nem törõdve azzal, hogy ez a semmit-
mondó cím nem illik az egészhez.

Az „Emberek között” nem állatre-
gény, nem ifjúsági regény, ez egy társa-
dalmi regény, igazi remekmû, hiteles
korrajz errõl a vidékrõl, amely a min-
dennapi élet apró részleteit és szerep-

lõinek testi-lelki gondjait áb-
rázolja. Mindenkihez szól,
mindenkinek ad jó tanácsot,
aki veszi a fáradtságot és
megkeresi benne. 

A fiatal erdész, Lesi Gábor
szeretné a szomszéd öreg Re-
tek János erdész kerületét meg-
kapni és a lakásába beköltözni.
Egy éjszaka fát szállítanak az
öreg kerületébõl. A fiatal er-
dész szeme felcsillan, itt a kivá-
ló alkalom, hogy az öreg nya-
kát kitörje, mert azt hiszi, lopott
fáról van szó. A mérnök szintén
elhiszi a mesét. Szegény öreget
felfüggesztik, majd nyugdíjba
akarják küldeni. Az öreg el-

szántan küzd. Szerencséje is van, mert a
sok megpróbáltatás, szenvedés és áldozat
után jóra fordul minden. A gróf közbelép,
az öreg nem veszti el állását, hanem kine-
vezi fõerdõõrnek és a fizetését kétszere-
sére emeli. A történet a fõerdõõr kisebbik
lányának az esküvõjével végzõdik, azzal
a megállapítással, hogy ami volt az volt,
nekünk erdészeknek egymás mellett a
helyünk. Tisztelt Erdész Munkatársaim,
szívleljük meg Fekete István jó tánácsát:
nekünk erdészeknek egymás mellett a
helyünk. És engedjék meg, hogy hozzáte-
gyem, mindennap! 

Fekete István nagyon jó vélemény-
nyel volt az erdész-vadász személy-
zetrõl. Meghatóan emlékezett meg a
szolgálatuk közben meghalt áldozatok-
ról. Emlékmûre is gondolt a gödöllõi
erdõben, de nem valósult meg.

Fekete Istvánnal kapcsolatban még
mindig történnek megmagyarázhatat-
lan dolgok. Az erdészeknek készült „A
mi nyelvünk” címû könyv 269 magyar
írót és költõt idéz, de Fekete István, a
Kisfaludy Társaság tagja kimaradt.

Az emlékösvény két részbõl áll: a „kis
kör” a Nagymátén a Fûvészkertben  és a
„nagy kör” Hollófészektõl Felsõkövesdig
a Dél-Dunántúli Kék Túra útvonalán a
bakócai leágazással. Négy helyen lehet
parkolni: Nagymáté, Bakóca, Alsókö-
vesd és Felsõkövesd. Ezek környékén ta-
lálhatók a táblák nagy része. Felsõköves-
drõl egy kis jelzett gyalogúton lehet
visszamenni Nagymátéra az Ödön-forrás
érintésével. Akik a Kék Túrán mennek
végig, azoknak két kitérõt kell tenni:
Bakócára, illetve Nagymátéra. A pecsé-
telõhely Nagymátén van. Gyalog szép ki-
rándulásnak számít, ha végigjárjuk az ös-
vényt.

Dr. Tóth Aladár
fõerdõmester

Fotó: Guba Csaba

Tóth Aladár és Nigrin Zoltán az ünnepségen


