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Szülőföldjének hű fia
Megvallom őszintén, most vagyok először Jászberényben. Ezt azért tartom szük-
ségesnek külön hangsúlyozni, mert első igen kellemes meglepetésem ebből a
körülményből származik. Eddig csak annyit tudtam a városról, hogy itt őrzik
Lehel kürtjét, hogy a jász kapitányság székhelye volt, meg azt, hogy itt szüle-
tett a magyar operaéneklés méltán világhírű mestere, Székely Mihály. Ennél
sokkal többet találtam.

Rendkívül kedvező az a benyomás, amit ennek a látogatásnak rövid délelőtt-
jén szereztem a városról, amelyre azt hiszem, Székely Mihály is nehezen ismer-
ne rá; legfeljebb a nyomait találná meg annak a poros kisvárosnak, amelyről
annyiszor beszélt kedves, kicsit honvágyó, szerető iróniával; hiszen itt látta
meg a nap világosságát, még akkor, amikor senki sem sejtette, mi lesz az új-
szülöttből. A „vidéki" porvárosból, pusztán mezőgazdasági központból, no meg
persze a Jászság fővárosából ipari, vagy legalábbis erősen iparosodott és tovább
iparosodó város lett. De úgy fejlődik, hogy a lendületes iparosodás útján is
megőrzi, elevenen fejleszti szép, egészséges hagyományait. Nem a falansztert
építi, hanem emberibb élet otthonát. Elzarándokoltam én Lehel kürtjéhez is,
megcsodáltam az okosságot, ízlést, gondosságot, szorgalmat és körültekintést,
amellyel az egészen más célokra épült melléképületekből világos, áttekinthető,
vonzó múzeumot varázsoltak. (Csak egy kicsit nagyobb becsületet szán-
nék Dérynének, meg Pethes Imrének!). Megcsodáltam szép új könyvtárukat is;
a benne látható rend, tisztaság s a falai közt működő lelkesedés megható, pél-
dás, örültem, hogy nem döntötték le a jász huszárok szobrait, pedig igazi,
kérkedően patétikus mű, de a nép fiait ábrázolja!

A második igen kellemes meglepetés itt ért a Székely Mihályról elnevezett
iskolában. Jó ízléssel öltözködő, viselkedő, okosan beszélgető pedagógusok ve-
zettek végig a tágas, jól összeválogatott anyagot arányos világossággal elren-
dező Székely Mihály kiállításon. S itt a frissen kizöldült növényzettel derűs,
tiszta s tágas téren milyen népes s milyen tisztelettudó fegyelemmel várakozó,
nyílt tekintetű, takaros közönség, mennyi lelkes fiatal! Egy pillanatra szinte
elakadtam, annyira örültem neki, hogy itt a Székely Mihályról elnevezett iskola
előtt, a nagyrabecsült, holtában is eleven kiválóság emléktáblája előtt fejezhe-
tem ki örömömet afölött, hogy ez a város egy művész keze után nyúl, ha a
maga azonosságát, a maga szellemi rangját akarja valamilyen módon bizonyí-
tani. Messziről jöttem ide, mint az ország nyugati, túlsó részének, a Dunántúl-
nak a fia, de úgy is jöttem, mint egykor az egész magyar műveltség őre, képvi-
selője és úgy is, mint a nagyvilágban járó, figyelő ember, aki nemegyszer vol-
tam tanúja Székely Mihály világra szóló nagy sikereinek, megérdemelt sikerei-
Emlékezés a 75 éve született Székely Mihályra; elhangzott Jászberényben a világhírű énekes
domborművének megkoszorúzásakor, 1976. május 8-án.
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nek, olyan tekintélyének, amelyet nem ajándékba kapott, hanem nehéz munka
árán szerzett meg művészi rangjával.

Nem szakmabeliként kívánom én itt méltatni Székely Mihályt. Nem vagyok
sem gyakorló zenész, sem zenetudós. Inkább a figyelmes lélek, a hozzáértő, a
hozzá nőtt közönség hangját szeretném megszólaltatni. Még barátjának sem
nevezném magamat. A nagy emberek sírján — mondotta egyszer egy kitűnő
szatirikus vénájú írónk — barátok és dudva terem. S én nem szeretnék ennek
a dudvának egyik hajtása lenni. Ügy szólhatok mégis, mint Székely Mihálynak
figyelő kortársa, részben munkatársa, részben igen sok területen küzdőtársa, s
talán ilyen értelemben barátja.

Hadd tegyek itt tanúbizonyságot arról, hogy az ő esetében sem lehet, mint
ahogy általában nem lehet ember és művész között egyetlen személyiségben
sem különbséget tenni. Ha jelentős művész volt ő, a maga világában jelentős
ember is volt: egyiket a másik nélkül nem lehet megérteni. Minden benyomás-
ra fogékony, elevenen reagáló s mindent a maga egyéniségébe olvasztó szemé-
lyiség volt, akivel „mindenről el lehetett beszélgetni", akit érdekelt a társmű-
vészet, a politika, érdekeltek a társadalmi változások, érdekelt a haza sorsa a
változó világban. Érdekelte főképpen a maga mestersége, tehát a művészet,
szorosabban az énekművészet sorsa itthon és a világban. Amilyen nyílt volt
emberként, ugyanolyan nyílt volt művészként is. Bátran kísérletezett modern
művek előadásával: modern zeneművészetünk úttörői közt volt; előadója
Bartók, Kodály és társai műveinek — a Kékszakállú herceg előadásában nem
láttam nála jobbat, pedig láttam és hallottam világhírű művészek tolmácsolá-
sában! — de érdekelte a régi, a klasszikus művészet előadásának minden izgal-
mas, új problémája is. Tudjuk, nemcsak rég elfeledett műveket találnak meg
újra, nemcsak a művek, szerzők divatja változik, de változik a felfogás, az elő-
adásmódok hitelessége, ízlésbeli megformálása tekintetében is. Székely Mihály
ezen a területen is minden újításnak, minden kísérletnek érdeklődve nézett
elébe. Ismétlem: amilyen nyílt volt minden emberi, társadalmi, politkai be-
nyomás iránt, olyan termékeny, elevenen nyílt volt minden művészi benyo-
más, befolyás iránt is.

Ugyanezt mondhatom, ha a kedélyvilágát nézem. Rendkívül kedves, barát-
ságos, jó barát, jó társ volt. Utazva, lakva, együttműködve ismeri meg az ember
a másikat. Én utaztam, laktam, működtem együtt Székely Mihállyal, csak a
legjobb bizonyítványt állíthatom ki tanúként itt róla. A legnehezebb helyze-
tekben is minden további nélkül, minden művészi nagyképűség és emberi
nagyzás nélkül, vállalta a ráeső, sokszor talán rangján aluli szerepeket
is, ha kellett — mert néha kellett —; remekül dúdolt társaságban, szívesen
magyarnótázott, de igazi, mély komolysággal, derűs magabiztossággal vállalta
a legnehezebb művészi feladatok megoldását is. Művészetének titka az, hogy
egyformán kiváló volt derűs, humoros, játékos művek előadásában és tragikus,
mély, felkavaró remekművek tolmácsolásában. Egységes ember volt tehát éle-
tében és művészetében. S amit semmiképpen sem hanyagolhatok el itt szülő-
helyén: mindvégig hű magyar, a világ minden tájékán, ellenállva a nagyvilág
igen komoly csábításainak akkor is, amikor itthon magyarságában komoly
megbántások érték! Ezért is tartom különösen szükségesnek itt, ezen a helyen
—, ahol szülővárosa megadja neki a hozzá méltó elégtételt — hangsúlyozni
azt, hogy ő ezt az elégtételadást nemcsak művészként, hanem magyar ember-
ként is, szülőföldje hű fiaként is megérdemelte.
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Nem akarom elválasztani, külön felsorolva jellemezni művészetének külön-
féle nemeit, ágait, rétegeit sem. Bizonyos, hogy ő az énekművészet minden
területén kiválót alkotott, kiváló volt nótaénekesnek és kiváló oratóriuméne-
kesnek. Ritkán hallottam nála nagyobb művészettel előadni törékeny, finom,
szűzies dalokat, és rendkívül nehéz modern szerzeményeket, Bartók, Kodály
műveit, s modern külföldiekéit is; de nem hallgathatom el azt—, ebben már
inkább szólhatok szakértőként is —, hogy nemcsak az éneknek volt mestere,
hanem a színjátéknak is. Ez különösen fontos akkor, ha meggondoljuk, hogy
legnagyobb sikereit az operaszínpadon érte el. Utolérhetetlen operai színész
volt! Mert más dolog a prózai színész és más dolog az operai színész. Tudjuk,
hogy a Magyar Operaházban is hosszú időn keresztül nem magyar származású,
tehát rossz magyar kiejtésű, rosszul fordított nyelven megszólaló művészek
énekeltek. Székely Mihály nem az első volt, de a legnagyobbak közé tartozik
azok közt, akik szép, ép, világos, tiszta magyarsággal énekelték a sokszor
rendkívül nehéz operaszövegeket, úgy, hogy nemcsak a hangvételre, a hang-
magasságra, a hangerőre, formálásra figyeltek, hanem arra is, hogy amit éne-
kelnek, érthető is legyen. Ez különösen olyan operák esetében volt lényegbe
vágó, amelyek esetében az elmesélt történet, az is fontos, a zene nem egymagá-
ban él, hanem a zene a szöveggel együtt; pl. Mozart operáiban. Felülmúlhatat-
lan Mozart énekes volt. Bent, a kiállításon látható egy képen, ahogyan Klempe-
rerrel együtt beszélgetnek. Klemperer — aki legalább is Európának egyik leg-
jelesebb dirigense volt — évekig tartózkodott Budapesten, és a legmagasabb
mércére méltó Mozart-kultuszt kezdeményezett — teremtett — Klemperer
Székely Mihályt a legkiválóbb Mozart-énekesek közé sorolta.

Különösen a Mozart-operák humoros alakjainak megjelenítőjeként feledhe-
tetlen számomra: igazi fényt, határozott formát adott azoknak a derűs alakok-
nak, amelyeken Mozart humora, könnyedsége, játékossága, szellemének derűje
lebeg. De amilyen jó volt Ozminnak, olyan kitűnő volt Sarastrónak is, az igaz-
ság, a nap, a fény főpapjának; amilyen csodálatos groteszk vidámsággal tudott
egy török háremőr alakjában megjelenni, ugyanilyen méltóságteljes nagyság-
gal lépett elénk Mozart nagy, komoly, tragikus szerepeiben. Feledhetetlenek
számomra Verdi-alakításai is. Különösen egynek emlékét hadd idézzem fel itt;
bent, a kiállításon erről is láthatni képeket. A „Don Carlos" Fülöp királyát
ábrázolta és énekelte. Ennek az előadásnak alkalmával egyszer némán átment
a színen. Színészi teljesítmények között talán az ilyesmi a legnagyobb dolog.
Valaki úgy megy át némán a színen, hogy mégis beszédesen jelen van: nem-
csak, hogy ő van jelen, hanem legalább is lényeges vonásaiban jelen van az
az egész világ, amit képvisel, amit hordoz, amit majd kibont a darab folyamán
Átment az Escorial dísztermén, egy kicsit pislogó szemmel, meggörnyedve,
mint a világ magányra ítélt ura, aki, egyszerre hordozza ennek a méltóságnak
fényét és iszonyatos súlyát. Székely Mihály ezekben a jelenetekben volt olyan
óriás, amilyet azóta se igen láttam.

Élete tele van derűs és tragikus motívumokkal. Ünnepléssel, sikerrel és nem
általa okozott, csak vállalt kudarccal, üldöztetéssel, ö képes volt ezeket a szél-
sőségeket egységes egésszé formálni életében éppúgy, mint művészetében. Itt
tehát igyekezzünk az egész Székely Mihályt ünnepelni. Ha szóra kértek: nem-
csak arról tanúskodom, hogy Székely Mihály világhírű nagy mestere volt a
maga művészetének, hanem arról is, hogy kitűnő, szeretni s tisztelni való
ember is volt, aki a legnehezebb körülmények közt, a szégyen és a dicsőség
legnehezebb kísértéseiben is mindig becsülni méltó magyarként állott a talpán.
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