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N emzetisége sok vita tárgyát ké-
pezte és képezi napjainkban 
is: Komáromban született, Ma-

gyarországon. Anyanyelve is magyar 
volt. Osztráknak is tekintették, mivel 
élete nagy részét Bécsben, illetve Bad 
Ischlben töltötte. A Lehár család neve 
valószínűleg a német Leonhard név 
rövidített formája, ami apja családjá-
nak morva ágáról származik

A komponista, karmester, a 20. 
század eleji operett egyik legkiválóbb 
képviselője a mai Szlovákia területén, 
Felvidéken született 1870. április 30-
án. Apja, az idősebb Franz Lehár az 
ausztriai Schönwald Marenben látta 
meg a napvilágot. Vérbeli muzsikus 
volt, megtanult hegedűn, gordonkán, 
nagybőgőn, kürtön, klarinéton, trom-
bitán és ütős hangszereken játszani.

A szabó és az operett
Bár Lehár élete nagy részét Ausztriá-
ban élte le, tizenkét éves koráig csak 
magyarul beszélt, és élete végéig ma-
gyar állampolgár maradt. 1880-tól Bu-
dapesten, a Nemzeti Zenedében, majd 
a prágai konzervatóriumban hegedű-
szakon tanult, a házi szabályokat át-
hágva zeneszerzésre Antonín Dvořák 
oktatta. Egy ideig színházi hegedűs is 
volt, majd elnyert egy hangverseny-
mesteri állást. Innen apja csábította el, 
akinek szólóhegedűsre volt szüksége 
katonazenekarában. Lehárt ez nem 

elégítette ki, s húszévesen sikeresen 
megpályázta a losonci ezred karmes-
teri posztját. Ezzel a hadsereg legfi a-
talabb karnagya lett, e minőségében 
végigjárta a monarchia városait. Fia-
talon megismerkedett a korszak nagy 
zeneszerzőivel, többek között ifj abb 
Johann Strauss-szal, de barátjának 
mondhatta Puccinit is.

Az első világháború vége felé 
rengeteg kritika érte az operett mű-
faját, aminek Lehár akkor már jeles 
képviselője volt. 1918-ban erről így 
nyilatkozott egy bécsi lapnak: „nem 
akarok a műítész szerepében tetsze-
legni, s azt sem állítom, hogy mindaz, 
amit operettnek hívnak, valóban jó. 
Az ellenkezője igaz: igen sok a rossz 
operett. Az azonban igazságtalanság, 
hogy mindent egy kalap alá vesznek. 
Ha egy szabó elszab egy nadrágot, 
nem mondjuk azt, hogy mindegyik 
szabó rossz, hanem azt, hogy az egyik 
szabó rosszul varrt meg egy nadrá-
got”. Neki lett igaza, az operettek ma 
is népszerűek, és világszerte sikernek 
örvendenek.

Arany és ezüst
Kukuska című operáját 1896-ban mu-
tatták be, ekkor ki is lépett a katonai 
szolgálatból. Bécsben telepedett le, 
ahol hírnevét 1901-ben egy keringő 
alapozta meg: Paulina Metternich 
hercegnő farsangi bálján a hölgyek 

arannyal és ezüsttel átszőtt ruhákat vi-
seltek, az ifj ú Lehár pedig megkompo-
nálta Arany és ezüst című keringőjét.

Első operettjét, a Bécsi asszonyo-
kat 1902-ben mutatták be, ami szinte 
azonnal világsiker lett. 1905-ben került 
színre talán legnépszerűbb alkotása, A 
víg özvegy. A premier kis híján kudarc-
ba fulladt, mert a bemutatóra alig köl-
töttek, kevés próbalehetőséget adtak, 
a közönség pedig nem értékelte a ha-
gyományos bécsi stílustól elütő művet.

Világsikerű Luxemburg grófj a
Lehár 31 operettet írt, a legtöbbnek 
Bécsben volt a premierje, de vala-
mennyit rövid időn belül Budapesten 
is műsorra tűzték. Világsikert aratott a 
Luxemburg grófj a, amelyet még saját 
tempójához képest is rekordidő, alig 
egy hónap alatt írt meg. Ugyancsak 
népszerű lett a Cigányszerelem és 
A mosoly országa. Manapság ritkáb-
ban játsszák A három grácia, A cáre-
vics, Paganini és Friderika című mű-
veit. Utolsó darabja a Giuditta című 
daljáték volt 1933-ban, ezt követően 
felhagyott a zeneszerzéssel. 

A komponistát Bécsben így mél-
tatták: „a zenés színpadnak három 
műfaja van: opera, operett - és Lehár”. 
(Egyébként az operett a monarchiában 
és utódállamaiban a könnyű szórakoz-
tatás alapműfaja lett, amelynek Lehár 
mellett számos más magyar nagysága 

Jókai Mór után a legnépszerűbb 
magyar írónak tartják, könyvein 
nemzedékek nőttek fel. Nemcsak 
író, ifj úsági író, de költő is volt.

→ NÁNÓ CSABA

M űvein nőttünk fel, bár nem 
emlékszem, hogy annak 
idején, a múlt század 70–

80-as éveiben Fekete István bárme-
lyik regénye is kötelező olvasmány 
lett volna az erdélyi középiskolások 
számára. Ám kevés olyan magyar 
családot ismertem, amelyiknek 
könyvtárából hiányzott volna a Bo-
gáncs, a Tüskevár vagy a Téli berek. 
Akkoriban jobb szórakozás hiányá-
ban az ifj úság még önszántából ol-
vasott, nem igazán kellett arra köte-
lezni a kamaszokat, hogy kezükbe 
vegyenek egy könyvet. Fekete regé-
nyei igazi csemegének számítottak, 
amibe bele tudtuk élni magunkat, az 
íróval együtt kalandoztunk szebb-
nél szebb tájakon, és estek meg ve-
lünk hihetetlen történetek. Verne 
mellett egyik kedvenc írója volt az 
akkori fi atalságnak. Mivel többen 
kertes házban laktunk, olykor meg-
próbáltuk eljátszani azokat a törté-
neteket, amiket a Tüskevárban vagy 
annak folytatásában, a Téli berek-
ben olvastunk. Kutyánk, macskánk 
volt, madarak csicseregtek a fákon, 
hétágra sütött nyáron a nap, és ha 
nem is éltünk a regényben leírtak-
hoz hasonló környezetben, azért na-
pokig mi voltunk Tutajos és Bütyök, 
nagyapánk személyében pedig néha 
még az öreg Matula is csatlakozott 
a társasághoz. Utólag Fekete István 

gondolatait mi is magunkénak érez-
hetjük: „hálás vagyok érte, hogy 
hagytak gyereknek lenni! Nem ok-
tattak, nem neveltek, nem irányí-
tottak úton-útfélen és minden pil-
lanatban. Hagytak annak lenni, aki 
vagyok, aki leszek.”

Versekkel indult
A fi atalság egyik örök kedvence, 
Fekete István 1900. január 25-én 
született a Somogy megyei Göllén. 
Életének első tíz évét töltötte szülő-
falujában, s ez meghatározta későbbi 
életét is. Itt szerette meg a természe-
tet, a növényeket, az állatokat és a 
falu egyszerű, de értékes embereit. 
Nagy hatással volt rá apai nagyany-
ja – akivel egy szobában lakott –, 
valamint édesanyja, akik melegszí-
vű szeretetükkel ellensúlyozták apja 
vasszigorát. Szülőfalujában ismerte 
meg Puska András uradalmi csőszt, 
akiről később Matula bácsi alakját 
mintázta. A csősznek valóban ez 
volt a beceneve, de Fekete regényei 
egyébként is tele vannak az életből 
ihletett fi gurákkal. Iskoláit Göllén 
kezdte, de már Kaposváron fejezte 
be, mert családja a gyermekek továb-
bi tanulása miatt a városba költözött. 
Ott végezte el a polgári, majd a felső-
kereskedelmi iskolát is.

Fekete István nem volt tanult író, 
hanem született tehetség. Diákévei 
után katonasorban és akadémista-
ként írogatott, ezek az írások csak rö-
vid vázlatok voltak. Első felnőtt írásai 
rövid lélegzetű megfi gyelések voltak 
elsősorban a vadászat és vadgazdál-
kodás témaköréből. Környezetéből, 
az életből ihletődött, azt írta meg, 
amit munkája vagy kirándulásai so-

rán megtapasztalt. Először verssel 
jelentkezett 17 évesen, és noha költő 
is volt – 168 verse ismert –, e terüle-
ten nem tett szert különösebb elis-
mertségre. Ennek talán az lehet az 
oka, hogy remek ifj úsági regényeket, 
vadásztörténeteket írt, ezek népsze-
rűsége és hiánypótló mivolta messze 
meghaladta versei ismertségét.

Lelke köztünk jár
A Gárdonyi Géza Társaság regénypá-
lyázatán 1936-ban A koppányi aga 
testamentuma című történelmi regé-

120 ÉVE SZÜLETETT AZ IFJÚSÁG EGYIK KEDVENC REGÉNYÍRÓJA

Fekete István, a természet apostola
nyével futott be, amely 1937-ben meg 
is jelent. Következő kisregénye, a Csí 
1940-ben látott napvilágot. Fősze-
replői madarak, pontosabban egy 
fecskepár. Elbeszéléseit a Herczeg 
Ferenc szerkesztette Új Idők, vadász-
történeteit pedig Kittenberger Kál-
mán vadászlapja, a Nimród közölte. 
Évente kétszer-háromszor baráti tár-
saságával napokra vagy akár hetekre 
eljárt többek között Erdélybe, vad-
regényes helyeken vadászott többek 
között Wass Alberttel.

Politikai okokból 1949 után köny-
veit nem adták ki, alkalmi munká-
ból tartotta el családját 1951 őszéig, 
amikor tanári álláshoz jutott. Sze-
rencsére írói kedve nem lankadt, hi-
szen a „száműzetés” után jelentek 
meg főművei, a Tüskevár (1957), a 
Bogáncs (1957) és a Téli berek (1959). 
Regényeinek népszerűségével talán 
csak a belőlük készült fi lmek vete-
kedhetnek.

2013-ban adták el a tízmilliomo-
dik Fekete István-kötetet. Könyveit 
mintegy tizenkét nyelvre fordítot-
ták le. Több művét megfi lmesítet-
ték, amelyek közül a legismertebb a 
Tüskevár.

1970. június 23-án hunyt el. Elő-
ször a Farkasréti temetőben búcsúz-
tak tőle, majd szülőfalujában, Göllén 
temették el. Az írószövetség részéről 
Jókai Anna mondott temetési búcsú-
beszédet: „nem lehet olyan sötét, 
hogy ne keressük a felhők mögött a 
csillagok rezzenéstelen fényességét… 
Nyugodjanak békében csontjai, de 
lelke igenis járjon közöttünk, nyug-
talanítóan, termékenyítően és vi-
gasztalóan” – mondta Fekete István 
koporsója mellett.

Fekete István 1966-ban, túl leghíresebb regényein

Bécsben és Budapesten egyaránt imádták Lehár műveit

→ Politikai 
okokból 1949 
után könyveit 
nem adták ki, 
alkalmi munká-
ból tartotta el 
családját 1951 
őszéig, amikor 
tanári álláshoz 
jutott. Szerencsé-
re írói kedve nem 
lankadt.

A bécsiek kedvenc magyarja – másfél évszázada született Lehár Ferenc
is volt: Kálmán Imre, Jacobi Viktor, 
Huszka, Szirmai, Ábrahám Pál).

Az ausztriai Bad Ischlben hunyt 
el 1948. október 24-én. Temetésén a 
bányászzenekar a Volga-dalt adta elő, 
ez volt a zeneszerző kívánsága. Lehár 
Ferenc jelentősége abban rejlik, hogy 
műveiben magas igényű kompozíciós 
követelményekkel lépett fel megújítva 
az akkor már sablonossá merevedett 
bécsi operett stílusát. 

→ Lehár 31 
operettet írt, 
a legtöbbnek 
Bécsben volt a 
premierje, de 
valamennyit 
rövid időn belül 
Budapesten is 
műsorra tűzték. 
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