A DÖNTŐ: A „HOGYAN"...
BESZÉLGETÉS A 60 ÉVES SZABÓ MIKLÓS ÉRDEMES MŰVÉSSZEL

„Zenekedvelő" emberek a szüleim.
Bár jómagam botfülű vagyok, 1891-ben
született
édesanyámnak
mindmáig
üvegharang tisztaságú énekhangja van,
s édesapám is nagy kedvelője a daloknak-nótáknak. Roppant tisztelője az
énekeseknek. A magyarok közül kiváltképp Szabó Miklósnak. Ha megkérdezik tőle, ki a kedvenc énekese, nyomban az ő nevét mondja. Tömör indokolás követi Szabó Miklós nevét:
— Nem csupán a hangja tetszik. Példásan ejti a szót — mondja apám, — a
legmagasabb hangnál is tisztán érthető
a szöveg . . . Tanulhatnak tőle a többiek.
Szabó Miklós ma épp hatvanesztendős . . . Ezt a tényt hitetlenkedve fogadja a legtöbb színházlátogató vagy
zenekedvelő ember — tisztelőinek népes tábora Köztük édesapám is, aki
ugyan — nagy sajnálatára — sohasem
találkozhatott a népszerű művésszel, de
aki — a frissen szárnyaló hang szerint
ítélkezve — negyvenesztendősnél idősebbnek ma sem tartja Szabó Miklóst . . . Pedig az idő száguld.
— Csak az a szerencse, hogy az ember nem érzi — jegyzi meg Liszt-díjas
érdemes művészünk, mikor gratulálunk
az évfordulóhoz. — Pedig valóban nem
ma történt, hogy egy, a Vöröskereszt
által rendezett műsoros esten felfigyelt
rám az egyik közreműködő, s elvitt későbbi mesteremhez, Max Herzberghez.
Herzberg Ausztriából került Pestre, ám
mégis az olasz iskola szerint tanított.
Egykor a New York-i Metropolitannak
is tagja volt.
— Ezután bizonyára töretlen út vitt
az énekes hivatásig?
— Sajnos, eléggé rendhagyó ú t . . .
Tulajdonképp nyelvszakos
tanárnak
készültem,
bölcsészhallgató
voltam.
Minden hivatás egész embert kíván, s
miután végképp megérlelődött bennem,
hogy az énekesi pályát választom mégis, a magánórák után, 22 éves koromban leszerződtem a Rádióhoz. Balszerencse üldözött az indulásnál: átfáztam, hét teljes esztendeig betegeskedtem, s megépülésem után újra a Rádiónál jelentkeztem. Rendszeres közreműködő lettem; innen az Operához
emeltek át 1941-ben, majd — a felszabadulást követően — az ún. Vígoperához szerződtem. Ez a „Vígopera" amolyan hézagpótló vállalkozás volt akkortájt. Közben az Országos Filharmónia
és a Magyar—Szovjet Baráti Társaság
szervezésében üzemi koncerteken vettem részt. Ózd, Diósgyőr, Dunaújváros,
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Csepel voltak a főbb „terepei" a koncerteknek, de számtalan apróbb üzem
kultúrtermét, előadóhelyiségét is végiglátogattam. Miközben az országot jártam, a legváltozatosabb műfajok szerinti feladatokat vállaltam: oratóriumot,
operarészleteket ugyanúgy énekeltem,
mint népdalokat s o p e r e t t e t . . .
— Nem volt „zavaró" ez a nagyfokú
műfaji változatosság? Nem lehet könynyű dolog „átváltani" — mondjuk, Canióról — Kukorica Jancsira . . .
— Lehet! Mindkettőt egyforma szívvel
kell megoldani. Meggyőződésem: nem a
műfaj a döntő, hanem az: hogyan csinálja a művész, amit csinál. Bachot is
lehet nem megfelelő módon énekelni,
és — engedelmet Bach szellemétől —
operettet is lehet magasrendűen, művészi hőfokon tolmácsolni — vagy olasz
dalokat — vagy magyar népdalt. Ebben
a vonatkozásban nem kisebb példaképek állottak előttem, mint Gigli, Caruso, akik épp azért lettek „a nép énekeseivé", mivel művészi magatartásukban távol álltak a műfaji arisztokratizmustól. Nem érezték magukat ..kevesebbeknek", ha közkedvelt és közérthető dallamokat művészi színvonalon,
s a saját, belső lelki tartalmukkal gazdagítottan közöltek hallgatóságukkal —
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a néppel. Tauber Richárd szikrányit
sem lett kisebb Mozart-énekes amiatt,
amiért a mi Lehárunk világhódító dallamait is tolmácsolta — a legművészibb
hőfokon. Lehet, hogy e szemlélettel
megbotránkoztatom a sznobokat. Ám
annak, aki a szakmai közvélemény szerint hitelesen volt képes énekelni Bartókot, Stravinskyt vagy Hindemithet, s
más — magyar és külföldi — modern
szerzők alkotásait sorozatban mutatta
be a magyar közönségnek —, talán nem
szerénytelenség
vagy
illetéktelenség
mindezt megállapítania. Az életnek ezer
és ezer oldala van, ezer fénye, ezer színe, s az „egy műfajú" művész ezt az
ezerszínűséget nemigen képes megközelíteni, csak akkor, ha mindezt hajlandó észrevenni, magába szívni, szeretni, s e szeretet segítségével önmagából ki is vetíteni. A szeretet egyébként
— meggyőződésem szerint — az emberi élet alaptörvénye; vagy — legalábbis — kívánatos lenne, ha így lenn e . . . Modern korunkban — s benne
modern zenénkben — igen gyakran találkozunk a zavar és szeretetlenség
megnyilatkozásaival. Ez nem vezet jóra.
A művésznek nem csupán tükröt kell
tartania kortársai elé, hanem irányt is
kell mutatnia. Mint ahogyan Bartók a
Cantata profanában — a szellem és
gondolkodás néha embertelen őserdejének utolérhetetlen hatású zenei képeit
követően — képes volt megjelölni a
„tiszta forrás"-t, valóban „üdvözítő"
hármas h a n g z a t b a n . . . Ugyanez a szándék elvezette őt a Harmadik Zongoraverseny hallatlanul emberi, a legtisztább zenei forrásokból táplálkozó, az
élet szépségeit a legnemesebb eszközökkel feltáró kifejezésmódjához. Aki Bartók életpályájában s magatartásában
nem a megtisztulásra törekvő ember
erőfeszítéseit és diadalát látja — nem
érti Bartókot. Szívemben e gondolatokat táplálva jártam 12 éven át Szeged
utcáit, ahol mindvégig Móra, Gárdonyi,
Juhász Gyula, Tömörkény eleven szellemét éreztem munkálni. Szegedi barátaimat, akik értettek és szerettek engem, ezúttal is tiszta szívből, őszinte
szeretettel köszöntöm. Köszönöm min-

den jó szavukat, igaz barátságukat.
Ami csalódás itt-ott ér, a n n a k számlájára könyvelem el, hogy csalódás nélkül nincsen emberi élet. Á m az egyszerű szegedi emberek sokszor és sokféle módon felém áramló szeretete, r a gaszkodása bőven kárpótolt mindazért,
ami néha kissé fájdalommal töltött eL
Ezért mindig szeretettel és ragaszkodással gondolok vissza e városra, amely
12 éven át volt második otthonom, s
végképp nem is szeretnék elszakadni
Szegedtől.
Sem Szegedtől, sem a zenétől el nem
szakadhat ezután sem Szabó Miklós: a
közeljövőben veszi lemezre a Rádió a
művész két, saját szerzeményű zenekari művét, amelyet a szegedi közönség
is bizonyára gyakran hallhat m a j d ünnepi alkalmakon: november 7-én, április 4-én. Szegedről való távozása tehát
nem jelenti azt, hogy felhagy hivatásával.
— Ellenkezőleg! — mondja. — A jövőben azokon a területeken is produkálni akarok, amelyeket épp nagyfokú
színházi elfoglaltságom miatt kénytelenkedtem elhanyagolni. A m u n k a konzervál. Csak a fölösleges és elkerülhető
viszontagságok okozhatnak gyötrelmet,
a munka soha!
Szabó Miklós nevét Ausztriától Hollandiáig, az olasz zenekedvelő közönségtől a leningrádiig ismerik — becsülik —, szeretik.
S amerre csak járt, igyekezett mindenütt — szeretetre méltó egyéniségével
— barátokat, becsülést és tiszteletet
szerezni a magyar népnek. A szegedieknek is, akik csakugyan nem akarnak
elbúcsúzni Tőle; a Tiszatáj gárdája is
csupán köszönteni szeretné Öt a jubileum alkalmából, s tiszteletét és szeretetét kifejezésre j u t t a t n i . . . És erőt,
munkában, eredményekben dús, gyümölcsöző esztendőket kívánni az elkövetkező alkotásokhoz.
Mert alkotás a dal; szívet melengető
és lelket gazdagító — ha szerzik, ha
éneklik:
egyaránt.
(Rajz:
Vinkler
László.)
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